
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Α.Δ.Α. 6ΙΩΡΩΡΣ-0ΦΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 2 εδ. Β΄

ΤΟΥ Ν. 4194/2013, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2)

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 15886/07.05.2018 ( Α.Δ.Α. 7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ  ΣΧΕΣΗ

ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

(ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΤΩΝ 1ης  ΕΩΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ)

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ. μ., στο δικηγορικό

γραφείο της δικηγόρου και μέλος της Επιτροπής, κας Πρωτοπαπαδάκη Μαρίας (Δωδεκανήσου 22), συνήλθε σε

τακτική  συνεδρίαση,  κατόπιν  της  από   18-02-2020  πρόσκλησης  της  Προέδρου  της  Επιτροπής,  η  πενταμελής

Επιτροπή του άρθρου 43 παρ.  2 του Ν. 4194/2013, για την πρόσληψη δύο (2)  δικηγόρων με σχέση έμμισθης

εντολής,  με  πάγια  μηνιαία  αντιμισθία,  για  παροχή  υπηρεσιών  στο  Δήμο  Θέρμης,  θέσεις  που  προκηρύχθηκαν,

δυνάμει της με α.π.15886/2018  προκήρυξης του Δημάρχου Θέρμης  απαρτιζόμενη από τους κάτωθι:

1. Μαρία – Θωμαή Μένταλη, Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρος, η οποία ορίστηκε με την με

αριθμ. πρωτ. 137032/22-09-2017 Απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ως μέλος, ο οποίος

ορίσθηκε με το με αριθμό 09/15-02-2018 πρακτικό του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

3. Πετρίδης Σπυρίδων, Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ως μέλος, ο οποίος

ορίσθηκε με το με αριθμό 09/15-02-2018 πρακτικό του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

4.  Πρωτοπαπαδάκη Μαρία, Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.  του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ως μέλος, ο

οποίος ορίσθηκε με το με αριθμό 09/15-02-2018 πρακτικό του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

5. Παπαδάκη Αθηνά, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, ως μέλος, η οποία ορίσθηκε με την με

αριθμό 400/08-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης ( Α.Δ.Α. 6ΛΕΑΩΡΣ-1ΒΜ).

Η Επιτροπή,  με  την  ως  άνω σύνθεση,  συνήλθε,  έχοντας  την  νόμιμη απαρτία,  προκειμένου,  μετά την

εξέταση  των  αιτήσεων  που  υπέβαλαν  οι  υποψήφιοι  με  τα  συνημμένα  στο  φάκελο  ενός  εκάστου  εξ  αυτών
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δικαιολογητικά ( βιογραφικά σημειώματα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, πτυχία, λοιπούς τίτλους σπουδών και λοιπά

διαδικαστικά έγγραφα και δικόγραφα) και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ατομικών συνεντεύξεων, να προβεί

στην τελική επιλογή του υποψηφίου για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου ιδιότητας Παρ. Αρείω Πάγω και μίας

θέσης δικηγόρου ιδιότητας Παρ Εφέταις με έμμισθη εντολή στο Δήμο Θέρμης.

Χρέη γραμματέως, εκτέλεσε η κα Καραμούτσιου Βασιλική, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, κλάδου

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  η οποία  ορίστηκε  με την με αριθμό 90/6-3-2018 Απόφαση του Δ.Σ.  του Δήμου

Θέρμης.

Μετά ταύτα, η Επιτροπή 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

i. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β΄του Ν. 4194/2013 “ Κώδικας Δικηγόρων” ( ΦΕΚ 208/Α/2013).

ii.  Την με αριθμ. πρωτ. 15886/07-05-2018 ( Α.Δ.Α. 7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ) Προκήρυξη του Δήμου Θέρμης για   την

πλήρωση δύο (2)  θέσεων δικηγόρων, έναν Παρ. Αρείω Πάγω και έναν Παρ Εφέταις, μέ σχέση έμμισθης εντολής με

τον ως άνω Δήμο, με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

iii. Τα με αριθμό 1/15-6-2018, 2/29-6-2018, 3/5-7-2018, 4/7-3-2019, 5/13-3-2019, 6/ 27-3-2019 (αναβολή λόγω μη

νόμιμης  απαρτίας),  7/8-11-2019,  8/29-11-2019,  9/13-12-2019,  10/24-1-2020,  11/31-1-2020  και  12/7-2-2020

Πρακτικά της ως άνω Επιτροπής.

iv. Τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, με τα συνημμένα στο φάκελο ενός εκάστου εξ αυτών δικαιολογητικά

(βιογραφικά  σημειώματα,  βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά,  πτυχία  λοιποί  τίτλοι  σπουδών  και  λοιπά  διαδικαστικά

έγγραφα και δικόγραφα).

v.  Τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, ενώπιον των μελών της Επιτροπής, οι οποίες περιέχονται στα με

αριθμούς 11/31-1-2020 και 12/7-2-2020 Πρακτικά της.

ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ 

Επειδή, στη διάταξη του άρθρου 43 παρ.2 του Ν. 4194/2013 (Α΄208), ορίζονται τα εξής: “ 2. Η πρόσληψη

δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή

ύστερα από προκήρυξη...”. Εξάλλου, στην περ. α΄ της ιδίας παραγράφου ορίζεται τι πρέπει να περιέχεται στην

προκήρυξη, ενώ στην περ. β΄ του ιδίου άρθρου, ορίζεται η σύνθεση της Πενταμελούς Επιτροπής, η οποία κάνει τη

σχετική επιλογή.

Επειδή,  στις περιπτώσεις στ΄,  ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 ορίζεται μεταξύ

άλλων, ότι: “ στ. Με την αίτηση τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη

των τυπικών και  ουσιαστικών προσόντων τους.  ζ.  Η επιτροπή εξετάζει  τι  αιτήσεις  και  τα  δικαιολογητικά των

υποψηφίων  και  τους  καλεί  σε  ατομική  συνέντευξη.  Μέσα  σε  ένα  μήνα  το  πολύ  από  τη  τελευταία  ατομική

συνέντευξη εκδίδει  αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.  η.  Για την επιλογή και

πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του

στο  αντικείμενο  της  απασχόλησης,  η  επαγγελματική  του  πείρα,  επάρκεια,  η  γνώση  ξένων  γλωσσών  και
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συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη εξέλιξης του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της

συνδρομής των τυπικών απορρεόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Στην

προκήρυξη προβλέπονται μόρια βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα”.

Επειδή, από  τις  προπαρατεθείσες  διατάξεις  του  Ν.  4194/2013,  σε  συνδυασμό  με  τα  οριζόμενα  στην

προκήρυξη, συνάγεται ότι η Επιτροπή κρίνει πρώτα πόσοι από εκείνους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη

διαδικασία επιλογής έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα και στη συνέχεια, καλεί όσους τα έχουν,

σε  προφορική,  ενώπιον  της,  συνέντευξη.  Μετά  το  πέρας  των  συνεντεύξεων  η  Επιτροπή  κατατάσσει  τους

υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά, με βάση τα προβλεπόμενα από τον νόμο κριτήρια, μέχρι να συμπληρωθεί ο

αριθμός  των  προκηρυχθεισών  θέσεων.  Στο  σχετικό  Πρακτικό  της  Επιτροπής  πρέπει  να  εκτίθενται  τα  νόμιμα

κριτήρια και τα πραγματικά δεδομένα τα αναφερόμενα σε ένα έκαστο των υποψηφίων προς πλήρωση της θέσης, τα

οποία οδήγησαν, κατά συνεκτίμηση της σπουδαιότητας τους, στην κρίση της για την επιλογή του καταλληλότερου.

(βλ.  ΣΤΕ  1734/2006,  95/2004,  1100/2002,  3711/2002,  1835/2001,  154/2001,  935/1999,  2008/1999,  250/1998,

2773/1997, 4351/1996).  Κατά την αληθή έννοια της πιο πάνω διάταξης η παράθεση των κριτηρίων με βάση τα

οποία καλείται η Επιτροπή να επιλέξει τον καταλληλότερο για πρόσληψη υποψήφιο είναι εξαντλητική. Εξάλλου,

είναι δυνατόν να συνεκτιμηθούν και κοινωνικά κριτήρια αναφερόμενα στο πρόσωπο των υποψηφίων, όπως είναι η

οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, τούτο όμως μόνον επικουρικώς προς τα κύρια, κατά νόμον, κριτήρια

επιλογής (ΣτΕ 2365/2014, 2683/2013, 1735/2006, 3502/2007, 1019/2010, 1782/2011).

Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις  του Ν. 4194/2013 ( άρθρο 43 παρ. 2,  περ. στ΄ και η΄) σε

συνδυασμό με τα οριζόμενα στην κρίσιμη προκήρυξη Υπό Ενότητα Β, Υποβολή δικαιολογητικών, παρ. α., αλλά και

κατά πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε προκύπτει ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και

ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων πρέπει να προσκομίζονται από τους υποψηφίους με τη άιτηση συμμετοχής

στη διαδικασία επιλογής εντός της νόμιμης προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή της αίτησης ( ομοίως δεν

λαμβάνονται  υπόψη  προσόντα  που  αποκτήθηκαν  μετά  τον  χρόνο  αυτόν,  βλ.  και  ΣτΕ  825/2016,  1795/2014,

389/2013). Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, εκτός αν πρόκειται για συμπληρωματικά,

μη νέα στοιχεία, τα οποία συμπληρώνουν τα ήδη εμπροθέσμως υποβληθέντα και αποσκοπούν στη διευκρίνηση της

έννοιας τους ή στην ενίσχυση του αποδεικτικού τους κύρους ( ΣτΕ 3667/1990 7μ, 400/2015).Η Επιτροπή δηλαδή

δεν μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής

υποψηφιοτήτων αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν το πρώτον τους περιεχόμενους στις αιτήσεις τους και

στα βιογραφικά τους ισχυρισμούς, ούτε και μπορεί να λάβει υπόψη της τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία

που προσκομίσθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ( ΣτΕ 400, 401, 402, 403, 404/2015,

2841/2016, δημ. Στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).  

Επειδή, η  πρόσληψη έμμισθων δικηγόρων στο δημόσιο τομέα διέπεται  αποκλειστικά από τις  ως άνω

διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η προκήρυξη πρέπει να περιέχει

μεταξύ  άλλων  το  αντικείμενο  της  απασχόλησης  του  δικηγόρου  και  τις  τυχόν  ειδικές  ανάγκες  του  νομικού

προσώπου, περαιτέρω, δε, από τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι η εξειδίκευση του υποψηφίου στο αντικείμενο

της απασχόλησης και η επαγγελματική του πείρα λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται μαζί με τα λοιπά κριτήρια

που θέτει ο νόμος.

Επειδή,  για  την  αξιολόγηση  του  κριτηρίου  της  γενικότερης  επιστημονικής  κατάρτισης,  η  Επιτροπή

λαμβάνει υπόψη το βαθμό του βασικού πτυχίου, την ύπαρξη και τον αριθμό τυχόν επιπλέον τίτλων μεταπτυχιακών

και διδακτορικών σπουδών, με τη βαθμολογία όπως ορίζεται από την προκήρυξη, την οποιαδήποτε επιπρόσθετη

επιμόρφωση των υποψηφίων στο τομέα της νομικής επιστήμης, όπως επίσης τυχόν υφιστάμενες επιστημονικές
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εργασίες των υποψηφίων, δημοσιευμένες και μη, καθώς και σχόλια, μελέτες, παρατηρήσεις αυτών, καταχωρημένες

στο  νομικό  περιοδικό  τύπο,  παρακολουθήσεις  επιστημονικών  σεμιναρίων  και  εκδηλώσεων,  η  οποία  λόγω  μη

δυνατότητας επιπλέον μοριοδότησης θα συνεκτιμηθεί στην προσωπικότητα του υποψηφίου κατά την διεξαγωγή της

ατομικής-προφορικής συνέντευξης του έκαστου υποψηφίου.

Επειδή,  για την αξιολόγηση του κριτηρίου της  γενικότερης επαγγελματικής πείρας  και  επάρκειας  στα

γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ειδικότερα σε χειρισμό υποθέσεων της  πρωτοβάθμιας  τοπικής

αυτοδιοίκησης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις

και λοιπά έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία στο γνωστικό

αντικείμενο του δημοσίου δικαίου και  σε υποθέσεις της  πρωτοβάθμιας τοπικής  αυτοδιοίκησης,  καθώς και  των

Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου αυτής. Ως προς την αξιολόγηση της δικαστηριακής εκπροσώπησης ή της

εκπροσώπησης  σε  διοικητική  αρχή  ή  επιτροπή,  θα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  από  την  απόφαση  ανάθεσης  του

αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α. ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αυτού και από τη δικαστική απόφαση ή

την απόφαση της διοικητικής αρχής ή επιτροπής. Εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση μέχρι το χρόνο υποβολής των

δικαιολογητικών, προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας αντί απόφασης θα προσκομίζεται το κείμενο των

προτάσεων,  απόψεων  υπομνήματος  ή  σημειώματος  που  συνέταξε  ο  υποψήφιος  δικηγόρος.  Η  παροχή

γνωμοδοτήσεων  και  των  εγγράφων  νομικών  συμβουλών  θα  αποδεικνύεται  από  την  απόφαση  ανάθεσης  του

αρμοδίου  οργάνου  του  Ο.Τ.Α.  ή  του  νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου  αυτού  και  το  κείμενο  των

γνωμοδοτήσεων ή των εγγράφων νομικών συμβουλών. Εάν οι υποψήφιοι δε προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά

περίπτωση δικαιολογητικά,  δεν  λαμβάνονται  υπόψη τα προσόντα ή  οι  ιδιότητες  που  δηλώνουν με την  αίτηση

συμμετοχής τους στη διαδικασία ( όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα Α, περ. vii και Υπό Ενότητα

Β, περ. x). Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της και την επαγγελματική εμπειρία υποψηφίου οριζόμενου με

έμμισθη εντολή και με πάγια αντιμισθία σε φορέα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επειδή, για την αξιολόγηση της τουλάχιστον καλής γνώσης ( επιπέδου Β2) της ξένης γλώσσας λαμβάνεται

υπόψη ο αριθμός των τίτλων που προσκομίζει ο/η κάθε υποψήφιος/α, σύμφωνα με την Υπό Ενότητα Α, τρόπος

μοριοδότησης,  περ. 4  και το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης “14-03-2018” ( βλ. Υπό Ενότητα

Β, περ.  xiii),  καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη και οι τίτλοι βασικών σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί

τίτλοι πανεπιστημίων του εξωτερικού.  Απαραίτητη προϋπόθεση των αλλοδαπών ιδιωτικών τίτλων σπουδών,   η

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένα από δικηγόρο (βλ. Υπό Ενότητα Β, τίτλοι σπουδών

της αλλοδαπής).

Επειδή, περαιτέρω, είναι βέβαιο ότι ο νομοθέτης χρησιμοποιώντας την έκφραση και “ και συνεκτιμάται η

οικογενειακή του κατάσταση” θέλησε να καθιερώσει προτίμηση υπέρ αυτών που έχουν αυξημένες οικογενειακές

υποχρεώσεις, κατά τη συνταγματική, άλλωστε, επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, επομένως τίθενται μόρια

βαρύτητας για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα ανήλικα τέκνα.

Επειδή, ως προς το κριτήριο “ προοπτική εξέλιξης”, για την αξιολόγηση στο κριτήριο αυτό η Επιτροπή

συνεκτιμά τις προοπτικές εξέλιξης στην προς πλήρωση θέση, οι οποίες συναρτώνται προς το χρόνο παραμονής τους

στη θέση αυτή, μέχρι την πιθανολογούμενη έξοδο τους από το Δικηγορικό επάγγελμα, αλλά και με το χρόνο που

μπορούν  αντικειμενικά  να  διαθέσουν  για  τη  άσκηση  των  καθηκόντων  τους,  εν  όψει  των  λοιπών  συνθηκών

(  απασχόληση  στο  ιδιωτικό  τους  γραφείο,  παράλληλες  πολλές  επαγγελματικές  υποχρεώσεις  κλπ.),  όπως

αποδεικνύεται  από τα  έγγραφα που  προσκόμισαν οι  υποψήφιοι,  αλλά και  από όσα σχετικά δήλωσαν κατά τη

ατομική συνέντευξη.

Επειδή, ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας, αυτή θα πρέπει να νοηθεί ως συγκροτούμενη από τις

εξής ιδιότητες : ωριμότητα σκέψης, δυνατότητα διατύπωσης αυτής, ήθος, συμπεριφορά και γενικότερη παρουσία
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του  υποψηφίου  στον  επαγγελματικό  και  κοινωνικό  χώρο,  οργανωτική  και  συντονιστική  ικανότητα,

συνεργασιμότητα,  εξελιξιμότητα  της  προσωπικότητάς  του/της,  με  την  έννοια  της  διαρκούς  βελτίωσης  και

επικαιροποίησης των γνώσεων στο πεδίο της επιστήμης τους, παράπλευρη, με την άσκηση του λειτουργήματος,

ανάπτυξη κοινωνικής, ανθρωπιστικής κλπ. δραστηριότητας του υποψηφίου, οι οποίες (ιδιότητες) θα είναι δυνατό να

συναχθούν από τα προσκομισθέντα από τους υποψηφίους έγγραφα και τη συνολική εικόνα που παρουσίασαν κατά

την ατομική τους συνέντευξη.

Επειδή, στη με αριθμ. πρωτ. 15886/7-5-2018 ( Α.Δ.Α. 7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ) Προκήρυξη του Δήμου Θέρμης τα

ως  άνω  κριτήρια,  τα  οποία  πρέπει  να  συνεκτιμήσει  η  Επιτροπή,  καθορίζονται  ρητά και  με  σαφήνεια  έχοντας

μάλιστα και μόρια βαρύτητας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον όρο ότι γνωρίζουν

άριστα την ελληνική γλώσσα. 

 Οι  άνδρες  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  πρέπει  να  έχουν  εκπληρώσει  τις

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

 Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση

των καθηκόντων της θέσης.

 Να μην υπάρχουν κωλύματα διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.

 Να είναι  δικηγόροι  παρ’ Εφέταις  ή  παρ’ Αρείω Πάγω (αντίστοιχα για  κάθε  μία θέση)  και   μέλη του

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην

Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με

τις νόμιμες διαδικασίες.

 Να  έχουν  επαγγελματική  εμπειρία,  δικαστηριακή  και  συμβουλευτική,  σε  ζητήματα  που  αφορούν

εξειδικευμένα  σε  Ο.Τ.Α.  ή  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  αυτών,  η  οποία  να  αποδεικνύεται  από  σχετικές  βεβαιώσεις

φορέων  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή  δικαστικές  αποφάσεις  ή  δικόγραφα,  υπομνήματα  και

γνωμοδοτήσεις.  O ελάχιστος χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας καθορίζεται στα πέντε (5) τουλάχιστον

έτη για τη θέση του δικηγόρου παρ’ Εφέταις και δέκα (10) τουλάχιστον έτη για τη θέση του δικηγόρου

παρ’ Αρείω Πάγω.

 Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα

προσόντα,  η  προσωπικότητα  του  υποψηφίου,  η  γενικότερη  επιστημονική  του  κατάρτιση  και

επαγγελματική του πείρα, η γνώση ξένων γλωσσών και θα συνεκτιμηθεί επίσης η προοπτική εξέλιξής

του. 

Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη μόρια βαρύτητας τα οποία καθορίζονται

ως εξής:
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Τρόπος μοριοδότησης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων καθορίζονται ως εξής:

α/α Κριτήριο Μοριοδότηση
1 Κατοχή τίτλου σπουδών από Τμήμα Νομικής 

Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο πτυχίο 

ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

Μόρια όσα ακριβώς ο ακέραιος και ο δεκαδικός

αριθμός (δύο δεκαδικά) που αποτελούν τον 

βαθμό του πτυχίου 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα) σε 

αντικείμενο της νομικής επιστήμης ή σε 

αντικείμενο δημόσιας διοίκησης.

Μόρια δύο (2) για κάθε τίτλο σπουδών με όριο 

τους δύο (2) μεταπτυχιακούς τίτλους

3 Επαγγελματική εμπειρία

 Έτη ιδιότητας δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή 

παρ’  Αρείω Πάγο (για κάθε θέση 

αντίστοιχα).

 Δικαστική εκπροσώπηση ή εκπροσώπηση

ενώπιον διοικητικών επιτροπών και 

αρχών ,  Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων 

αυτών, σε είκοσι (20) τουλάχιστον 

υποθέσεις με κατ’ αποκοπή αμοιβή.

 Παροχή είκοσι (20) τουλάχιστον 

εγγράφων νομικών συμβουλών ή/και 

γνωμοδοτήσεων σε Ο.Τ.Α ή σε νομικά 

πρόσωπα αυτών μετά από σχετική 

ανάθεση και κατ’ αποκοπή αμοιβή.

 Ένα μόριο (1) για κάθε δύο έτη.

 Μόρια τέσσερα (4) ανά είκοσι (20) 

υποθέσεις.

 Μόρια τρία  (3) ανά είκοσι (20) 

νομικές συμβουλές ή/και γνωμοδοτήσεις 

4 Γνώση Ξένης Γλώσσας 

(επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Μόρια δύο (2) για κάθε ξένη γλώσσα με όριο 

τις δύο (2) γλώσσες
5 Οικογενειακή κατάσταση

 Ανήλικα τέκνα

 Μονογονεϊκή οικογένεια*

*Τα μόρια μονογονεϊκής οικογένειας και του 

αριθμού των ανήλικων τέκνων συναθροίζονται

1) Μόριο ένα (1) για κάθε τέκνο

2) Μόρια δύο (2)

6 Προσωπικότητα και προοπτική υπηρεσιακής και 

νομικής εξέλιξης (συνέντευξη  ενώπιον της 

επιτροπής)

Έως δέκα (10) μόρια 
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Για το κριτήριο 6 τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν τον κάθε υποψήφιο χωριστά. Η βαθμολογία των

υποψηφίων βγαίνει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της επιτροπής.

Στο τέλος επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της

προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων (08-06-2018).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

i. Αίτηση.

ii. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  ή άλλων δημόσιων

εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση

αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός

και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του

ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η

ημερομηνία  γέννησης,  πρέπει  να  προσκομισθεί  και  το  πιστοποιητικό  γέννησης.  Εάν  από  την  αίτηση

συμμετοχής  ή  τα  λοιπά  δικαιολογητικά,  που  έχει  υποβάλει  ο  υποψήφιος,  προκύπτουν  ο  αριθμός  της

ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής της αστυνομικής ταυτότητας και

μόνο,  δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία (αριθ.  1042/2003 απόφαση του

ΣτΕ).

iii. Αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα  με  τα  στοιχεία  της  επιστημονικής  και  επαγγελματικής  δράσης  του

υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου

δικαίου και ειδικότερα στο χειρισμό υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

iv. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων

είναι  γραμμένοι  ή  βεβαίωση  οικογενειακής  κατάστασης  που  χορηγείται  από  τα  ΚΕΠ  μέσω  του

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ

457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

Επισήμανση : Aνήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την απόδειξη της μονογονεϊκής ιδιότητας: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού

Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής

αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον

ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, και

Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα

ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως

και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη

γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.

Επισήμανση: Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα 

ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το 
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δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη 

συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 29παρ. 6 ν.3838/2010).

v. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3584/07

και του Κώδικα Δικηγόρων.

vi. Υπεύθυνη Δήλωση ότι  ο  υποψήφιος δεν έχει  καταδικαστεί  για καμία αξιόποινη πράξη,  ή σε αντίθετη

περίπτωση ότι έχει καταδικαστεί για τις έξης αξιόποινες πράξεις...( ΦΕΚ 561/Β/5-5-2006).

vii. Βεβαίωση  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης,  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  ιδιότητα  του

υποψηφίου ως δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης παρ’ Εφέταις ή παρ’Αρείω Πάγω.

viii. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

ix. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013

«Κώδικας Δικηγόρων» . Ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των

σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με

την  οποία  να  δηλώνουν  ότι  εφόσον  προσληφθούν στο  Δήμο Θέρμης,  θα  παραιτηθούν  από  την  άλλη

έμμισθη  θέση.  Στην  περίπτωση  δε  αυτή  δεν  μπορούν  να  αναλάβουν  υπηρεσία  αν  δεν  προσκομίσουν

βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση

τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

x. Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με

την  αίτηση  συμμετοχής  του.  Όσο  αναφορά  στον   υπολογισμό  των  μορίων  για  την  υπό  α/α  (3)

«επαγγελματική εμπειρία» η δικαστική εκπροσώπηση  ή η εκπροσώπησή  τους σε  διοικητική  αρχή  ή

επιτροπή, θα  αποδεικνύεται από  την  απόφαση ανάθεσης του  αρμοδίου  οργάνου  του  ΟΤΑ  ή  του

νομικού  προσώπου και  από τη  δικαστική απόφαση ή  την  απόφαση  της διοικητικής αρχής  ή επιτροπής.

Εάν δεν έχει   εκδοθεί απόφαση μέχρι το  χρόνο υποβολής  των δικαιολογητικών, προς  απόδειξη της

επαγγελματικής εμπειρίας    αντί  απόφασης  θα  προσκομίζεται το  κείμενο των προτάσεων, απόψεων,

υπομνήματος ή  σημειώματος που  συνέταξε ο  δικηγόρος . Η παροχή γνωμοδοτήσεων  και  των εγγράφων

νομικών συμβουλών θα αποδεικνύεται  από  την  απόφαση ανάθεσης του  αρμοδίου  οργάνου  του  ΟΤΑ  ή

του νομικού  προσώπου και  το  κείμενο των γνωμοδοτήσεων ή των εγγράφων νομικών συμβουλών.  Εάν οι

υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη

τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. 

xi. Ειδικότερα υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών και ξένης γλώσσας. Αν ο βασικός τίτλος

σπουδών  έχει  αποκτηθεί  στην  αλλοδαπή,  απαιτείται  μόνον  πράξη  αναγνωρίσεως  του  τίτλου  από  το

ΔΙΚΑΤΣΑ  ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν

προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η

οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

xii. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον

εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία

του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που

ο  μεταπτυχιακός  τίτλος  συμπληρώνει  ή  ενσωματώνεται  στο  βασικό,  δεν  λογίζεται  ως  μεταπτυχιακός

τίτλος. 
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xiii. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα  οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ειδικό παράρτημα

γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό Παράρτημα με σήμανση

έκδοσης “ 14-3-2018 ”, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της

ίδιας  διαδρομής που ακολουθείται  και για την αναζήτηση του εντύπου της  αίτησης δηλαδή:  Κεντρική

σελίδα Πολίτες  Έντυπα  Διαδικασίες.  

ΜΕΤΑ ΑΠ΄ΑΥΤΑ έκαστο από τα μέλη της Επιτροπής, στηριζόμενο, τόσο στα προσκομισθέντα μέχρι την λήξη της

καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  υποψηφιοτήτων  από  τους  υποψηφίους  έγγραφα (  τίτλους  σπουδών,

βιογραφικά σημειώματα,  βεβαιώσεις κλπ.),  όπως αυτά αναλυτικά μνημονεύονται παρακάτω,  μη λαμβανομένων

υπόψη των αποδεικτικών που προσκομίστηκαν εκπρόθεσμα, ούτε και των προσόντων που αποκτήθηκαν μετά την

λήξη της προθεσμίας, όσο και στην εικόνα που ο κάθε υποψήφιος παρουσίασε κατά την ατομική συνέντευξη, κατά

την οποία δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη της Επιτροπής να υποβάλουν ερωτήσεις και να σχηματίσουν έτσι άμεση

αντίληψη  περί  της  προσωπικότητας  των  υποψηφίων  και  της  ανταπόκρισης  αυτών  στα  παραπάνω  αξιολογικά

κριτήρια, προχώρησε στη βαθμολόγηση ενός εκάστου υποψήφιο. Επισημαίνεται  ότι ο υποψήφιος Μ. Σ του Ξ., δεν

προσήλθε, αν και προσκλήθηκε προς τούτο, ενώπιον της Επιτροπής, για την ατομική συνέντευξη και συνεπώς

η Επιτροπή δεν προέβη στην βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής

εξέλιξης. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, τα παρακάτω:

I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Η  Επιτροπή  με  τα  με  αριθμό  3/05-07-2018  και  4/7-3-2019   πρακτικά  συνεδρίασης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις

διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  και με τη με αριθμ. 15886/07-05-2018

( Α.Δ.Α. 7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ) Προκήρυξη του Δήμου Θέρμης, αφού έλαβε υπόψη της, όλες τις αιτήσεις και  όλα τα

δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβλήθηκαν με αυτές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (08-06-2018),

οι οποίες ήταν συνολικά τριάντα δύο (32) και συγκεκριμένα δεκατέσσερις (14) αιτήσεις υποψηφίων για την θέση

δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω και δεκαοκτώ (18) αιτήσεις υποψηφίων για τη θέση δικηγόρου Παρ Εφέταις και αφού

διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου και την προκήρυξη προθεσμίας ,

η Επιτροπή περαιτέρω απέκλεισε ομόφωνα τους παρακάτω υποψηφίους από τη διαδικασία επιλογής, κρίνοντας

την αίτηση τους ως μη παραδεκτή, ελλείψει των απαιτούμενων στοιχείων για την απόδειξη των από το νόμο

( άρθρο 43, παρ. 2, του Ν. 4194/2013, όπως ισχύει) και από την προαναφερθείσα προκήρυξη απαιτούμενων ( βλ.

3/2018, 4/2019 και 5/2019 Πρακτικά της Επιτροπής).

Ειδικότερα, απέκλεισε ομόφωνα κρίνοντας την αίτηση τους ως μη παραδεκτή :

1.  Την  υποψήφια  Η.  Σ. του  Γ.   (αίτηση  με  α.π.  20042/7-6-2018  για  τη  θέση  Παρ  Αρείω  Πάγω),  μέλος  του

Δικηγορικού  Συλλόγου,  διότι η  συγκεκριμένη  υποψήφια  δεν  επικαλείται  στο  βιογραφικό  της  επαγγελματική

εμπειρία σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και δεν προσκομίζει στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο

πρόσωπό της των απαραίτητων τυπικών προσόντων που αναφέρονται στα οριζόμενα στη Υπό Ενότητα Α, περ. vii

της προκήρυξης “ Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, σε ζητήματα που αφορούν

εξειδικευμένα σε Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων της

τοπικής αυτοδιοίκησης ή δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα, υπομνήματα και γνωμοδοτήσεις ...”,αλλά προσκομίζει
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συγκεντρωτικές καταστάσεις παραστάσεων ενώπιον δικαστηρίων. ( βλ. 3/5-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής), (βλ.

ΣτΕ 490/2019).

2.  Τον  υποψήφιο   Τ.  Ν. του  Κ.  (  αίτηση  με  α.π.  19220/1-6-2018  για  τη  θέση  Παρ  Αρείω  Πάγω),  διότι ο

συγκεκριμένος  υποψήφιος  δεν  επικαλείται  στο  βιογραφικό  του  επαγγελματική εμπειρία  σε  Ο.Τ.Α.  ή  Ν.Π.Δ.Δ.

αυτών και δεν προσκομίζει στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο πρόσωπό του των απαραίτητων

τυπικών προσόντων που αναφέρονται στα οριζόμενα στην Υπό Ενότητα Α, περ. vii  της προκήρυξης  “ Να έχουν

επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, σε ζητήματα που αφορούν εξειδικευμένα σε Ο.Τ.Α. ή τα

Ν.Π.Δ.Δ.  αυτών,  η  οποία  να  αποδεικνύεται  από  σχετικές  βεβαιώσεις  φορέων  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή

δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα, υπομνήματα και γνωμοδοτήσεις ...”,  αλλά καταθέτει σχετικά, που αφορούν

επαγγελματική εμπειρία σε Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού. ( βλ. 3/5-7-2018 Πρακτικό της

Επιτροπής).

3. Την υποψήφια Δ. Δ. του Κ. ( αίτηση με α.π.  20133/7-6-2018 για τη θέση δικηγόρου Παρ Εφέταις ), διότι ενώ στο

βιογραφικό της σημείωμα αναφέρει την ενασχόληση της με υποθέσεις δημοσίου δικαίου ( σύνταξη αγωγών κατά

ΟΤΑ ),  όμως δεν  προσκομίζει  κανένα έγγραφο προς  απόδειξη  της  επαγγελματικής  της  εμπειρίας  σε  Ο.Τ.Α.  ή

Ν.Π.Δ.Δ. αυτών,  από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο πρόσωπο της του απαραίτητου τυπικού προσόντος,

όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα Α, περ. vii.( βλ. 4/07-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής),  (βλ.

ΣτΕ 490/2019).

4. Τον υποψήφιο  Ι. Γ. του  Β. ( αίτηση με α.π. 20171/8-6-2018 για τη θέση δικηγόρου Παρ Εφέταις), διότι α) ενώ

στην  αίτηση-βιογραφικό  του  σημείωμα  επικαλείται  ότι  είναι  πτυχιούχος  της  Νομικής  Σχολής  του  ΑΠΘ,  δεν

προσκομίζει αντίγραφο Πτυχίου και β) δεν καταγράφει στην αίτηση-βιογραφικό του σημείωμα και δεν προσκομίζει

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42  του Ν. 4194/2013, ή ότι κατέχει άλλη

έμμισθη θέση και ότι σε περίπτωση πρόσληψης του από το Δήμο μας, θα παραιτηθεί από την άλλη έμμισθη θέση,

από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο πρόσωπο του των απαραίτητων τυπικών προσόντων, όπως ρητώς

ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα Α, περ. v, και Υπό Ενότητα Β, περ. xi ,  ix.  αντίστοιχα.( βλ. 4/07-03-2019

Πρακτικό της Επιτροπής).

5. Την υποψήφια  Κ. Μ. του Η. ( αίτηση με α.π. 20255/8-6-20 για τη θέση δικηγόρου Παρ Εφέταις 18 ), διότι δεν

επικαλείται στο βιογραφικό της σημείωμα και δεν καταθέτει κανένα έγγραφο απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας

σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο πρόσωπο της του απαραίτητου τυπικού

προσόντος,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  προκήρυξη  Υπό  Ενότητα  Α,  περ.  vii.(  βλ.  4/07-03-2019 Πρακτικό  της

Επιτροπής),  (βλ. ΣτΕ 490/2019).

6. Την υποψήφια  Μ. Ε. του Ξ. ( αίτηση με α.π. 20502/11-6-2018 για τη θέση δικηγόρου Παρ Εφέταις), διότι δεν

επικαλείται στο βιογραφικό της σημείωμα και δεν καταθέτει κανένα έγγραφο απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας

σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο πρόσωπο της του απαραίτητου τυπικού

προσόντος, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα Α, περ.  vii.” Nα έχουν επαγγελματική εμπειρία,

δικαστηριακή και συμβουλευτική, σε ζητήματα που αφορούν εξειδικευμένα σε Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, η

οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δικαστικές αποφάσεις ή

δικόγραφα, υπομνήματα και γνωμοδοτήσεις..” .( βλ. 4/07-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής)  (βλ. ΣτΕ 490/2019).
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7.  Τον υποψήφιο Τ. Θ. του Γ. ( αίτηση με α.π. 19657/5-6-2018  για τη θέση δικηγόρου Παρ Εφέταις), διότι δεν

επικαλείται στο βιογραφικό του σημείωμα και δεν καταθέτει κανένα έγγραφο απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας

σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο πρόσωπο του του απαραίτητου τυπικού

προσόντος,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  προκήρυξη  Υπό  Ενότητα  Α,  περ.  vii.(  βλ.  4/07-03-2019 Πρακτικό  της

Επιτροπής)  (βλ. ΣτΕ 490/2019).

8.  Τον υποψήφιο  Α. Ι.  του  Α.  (αίτηση με α.π.  20268/8-6-2018 για τη θέση δικηγόρου Παρ Εφέταις),  διότι  ο

συγκεκριμένος  υποψήφιος  ενώ  καταγράφει  στην  αίτηση  του  ότι  προσκομίζει  φάκελο  186  δικογράφων,  δεν

προσκομίζει στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή στο πρόσωπο του των απαραίτητων τυπικών και

ουσιαστικών προσόντων, που αναγράφονται στην Υπό Ενότητα Α και Β. περ. vii  και x της προκήρυξης αντίστοιχα,

στην οποία ορίζεται ρητά “vii.  Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, σε ζητήματα

που αφορούν εξειδικευμένα σε Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα, υπομνήματα και γνωμοδοτήσεις”, αλλά

καταθέτει μόνο την 1η σελίδα των δικογράφων ( βλ. 5/13-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής), (βλ. ΣτΕ 490/2019). 

II. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η Επιτροπή με τα με αριθμούς 1/15-6-2018, 2/29-6-2018, 3/5-7-2018, 4/7-3-2019, 5/13-3-2019, 7/8-11-2019, 8/29-

11-2019,  9/13-12-2019,  10/24-1-2020,  11/31-1-2020  και  12/7-2-2020  Πρακτικά  Συνεδρίασης  και  λαμβάνοντας

υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τη με

αριθμ.  πρωτ.  15886/07-05-2018  (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου  Θέρμης  και  τα  ειδικότερα

διαλαμβανόμενα σε αυτήν (προκήρυξη), ομόφωνα αποδέχθηκε τα εξής:

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι  η βαθμολόγηση ανά κριτήριο με βάση τα μόρια βαρύτητας και η τελική

βαθμολογία ενός εκάστου υποψηφίου θα προκύψει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών ανά κριτήριο.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τα κάτωθι σχετικά με την αξιολόγηση ενός εκάστου κριτηρίου:

Α. Ως προς το κριτήριο της γενικότερης επιστημονικής κατάρτισης .

Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης, η επιτροπή έλαβε υπόψη της, την κατοχή τίτλου σπουδών

από Νομικό Τμήμα Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, και, με

δεδομένο  ότι  η  προσκόμιση  του  τίτλου  σπουδών  είναι  τυπικό  προσόν  για  όλους  τους  υποψηφίους,  για  τη

διαφοροποίηση της βαθμολογίας των υποψηφίων χρησιμοποιήθηκε ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών και στη

συνέχεια, βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας όσα ακριβώς ο ακέραιος και ο δεκαδικός αριθμός (δύο δεκαδικά) που

αποτελούν  τον  βαθμό  του  πτυχίου.  Ακολούθως,  η  Επιτροπή  βαθμολόγησε  την  κατοχή  μεταπτυχιακού  ή

διδακτορικού  τίτλου  σπουδών  με  μόρια  βαρύτητας  δύο  (2)  για  κάθε  τίτλο  σπουδών  με  όριο  τους  δύο  (2)

μεταπτυχιακούς τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους.

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας.
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Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της για τη βαθμολογία, τα έτη δικηγορίας, με αφετηρία την ημερομηνία προαγωγής του

υποψήφιου  Δικηγόρου  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο   ως  Παρ  Εφέταις  ή  Παρά  Αρείω  Πάγω  για  την  κάθε  θέση

αντίστοιχα. Επιπλέον, την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν τη συστηματική ενασχόληση του υποψηφίου

με τη δικηγορία, καθώς επίσης και τη γενικότερη εικόνα και επαγγελματική υπόσταση του κάθε υποψηφίου, όπως

αυτή προέκυψε, τόσο από τον ατομικό φάκελο ενός εκάστου, τις σχετικές αναθέσεις του αρμοδίου οργάνου των

Ο.Τ.Α. ή του Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ως προς την εκπροσώπηση  από τον υποψήφιο δικηγόρο, παραστάσεις σε δίκες που

αφορούσαν σε αντικείμενα σχετικά με την προκήρυξη, τις  δικαστικές αποφάσεις,  από τις  οποίες προκύπτει ότι

παραστάθηκε ο υποψήφιος και τα δικόγραφα που προκύπτει ότι έχουν συνταχθεί από τον υποψήφιο και αφορούν

υποθέσεις  συναφείς  με  τα  αντικείμενα  απασχόλησης  της  προκήρυξης,  τα  κείμενα  προτάσεων,  απόψεων,

υπομνήματος  ή  σημειώματος  που  συνέταξε  ο  υποψήφιος  δικηγόρος,   τις  γνωμοδοτήσεις  και  τις  έγγραφες

συμβουλές.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την ύπαρξη σχετικών τίτλων σπουδών, το επίπεδο της ξένης γλώσσας ( επίπεδο

τουλάχιστον Β2), τον αριθμό ξένων γλωσσών ( σύμφωνα με την Υπό Ενότητα Α, τρόπος μοριοδότησης,  περ. 4  και

το  ειδικό  παράρτημα  του  ΑΣΕΠ  με  σήμανση  έκδοσης  “14-03-2018”  (  βλ.  Υπό  Ενότητα  Β,  περ.  xiii  της

προκήρυξης),  καθώς επίσης λαμβάνονται υπόψη και οι τίτλοι βασικών σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί

τίτλοι  πανεπιστημίων του  εξωτερικού.  Απαραίτητη προϋπόθεση των αλλοδαπών ιδιωτικών τίτλων σπουδών,  η

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένα από δικηγόρο (βλ. Υπό Ενότητα Β,της προκήρυξης,

τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής). 

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης των υποψηφίων.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη εάν ο υποψήφιος είναι έγγαμος ή άγαμος, εάν έχει τέκνα ή όχι, καθώς και τον αριθμό των

τέκνων  του.  Βαθμολογήθηκαν  με  ένα  (1)  μόριο  για  κάθε  ανήλικο  τέκνο  και  δύο  (2)  μόρια  στην  περίπτωση

μονογονεϊκής οικογένειας.

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας, αυτή θα πρέπει να νοηθεί ως συγκροτούμενη από τις εξής ιδιότητες :

ωριμότητα σκέψης, δυνατότητα διατύπωσης αυτής, ήθος, συμπεριφορά και γενικότερη παρουσία του υποψηφίου

στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο, οργανωτική και συντονιστική ικανότητα, συνεργασιμότητα, εξελιξιμότητα

της προσωπικότητάς του/της, με την έννοια της διαρκούς βελτίωσης και επικαιροποίησης των γνώσεων στο πεδίο

της επιστήμης τους, παράπλευρη με την άσκηση του λειτουργήματος, ανάπτυξη κοινωνικής, ανθρωπιστικής κλπ.

δραστηριότητας του υποψηφίου, οι οποίες (ιδιότητες) θα είναι δυνατό να συναχθούν από τα προσκομισθέντα από

τους υποψηφίους έγγραφα και τη συνολική εικόνα που παρουσίασαν κατά την ατομική τους συνέντευξη.

Με βάση τα προσκομισθέντα νομοτύπως από τους υποψηφίους έγγραφα ( βιογραφικά σημειώματα, βεβαιώσεις,

πιστοποιητικά,  πτυχία,  λοιπούς  τίτλους  σπουδών,  και  λοιπά διαδικαστικά έγγραφα και  δικόγραφα)  και  από τις

προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων και απαντήσεις σε τεθείσες σε όλους ίδιες ερωτήσεις, όπου συμπεραίνεται
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ο πολύ υψηλός μέσος όρος ωριμότητα σκέψης και πληρότητα συλλογισμών σε όλους τους υποψηφίους και κατά

γενική αποδοχή όλοι οι υποψήφιοι έδειξαν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και δυναμική στις προθέσεις τους

σχετικά με τα  σχέδιά τους  και  το ενδιαφέρον τους  για  την  οργάνωση,  λειτουργία και  προοπτική εξέλιξης  της

νομικής υπηρεσίας του Φορέα, έδωσαν πλήρεις, σαφείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις, σχετικά δε με το κρίσιμο

ερώτημα που τους τέθηκε «γιατί νομίζετε ότι πρέπει να επιλεγείτε εσείς στην θέση του νομικού συμβούλου» τους για

το «πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε 5 χρόνια ως δικηγόροι του Φορέα», ενώ όλοι αναφέρθηκαν στην βούληση,

την επάρκεια των προσόντων και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους για την

προστασία και προαγωγή των εννόμων συμφερόντων του Φορέα, και  αφού η Επιτροπή, σχολαστικά εξέτασε τις

προσκομισθείσες αιτήσεις και τα υποβληθέντα με αυτές έγγραφα, διαπίστωσε τα εξής ως προς έναν έκαστο των

υποψηφίων:

 

Α. Των υποψηφίων για τη θέση του δικηγόρου παρ. Αρείω Πάγω:

1. Α. Β.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος Α. Β. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20503/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 17-170/2003 πράξης του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ότι ο

τίτλος σπουδών LAUREA IN GIURIPRUDENZA που απονεμήθηκε από το UNIVERSITA DEGLI STUDI

DI  MACERATA  FACOLTA  DI  GIURISPRUDENZA  MACERATA  –  ITALIA,  είναι   ισότιμος  και

αντίστοιχος  προς  τα  απονεμόμενα  πτυχία  από  τα  Τμήματα  Νομικής  των  Ελληνικών  Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 Αντίγραφο πτυχίου από το Πανεπιστήμιο “UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA”  χωρίς την

προσκόμιση μετάφρασης στην Ελληνική Γλώσσα.

Η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  15886/7-5-2018  Προκήρυξη  (  υπό  ενότητα  Β.

Υποβολή, δικαιολογητικών, περ. xi )  του Δ. Θέρμης και το Ειδικό Παράρτημα τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης διαπίστωσε ότι από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει με σαφήνεια ο βαθμός  ο οποίος εκφράζεται με

αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό. Επιπλέον, δεν έχει υποβληθεί σχετική βεβαίωση της οικείας σχολής

για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά υπεβλήθη  έγγραφο, μη επίσημης μετάφρασης του

Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, από το οποίο δεν προκύπτει με σαφήνεια ο βαθμός πτυχίου. Στην περίπτωση αυτή ,

λαμβάνεται ως βαθμός τίτλου σπουδών το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι

“5,00”.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας  5,00 . Αναλυτικότερα 5,00  ( βασικός τίτλος σπουδών ).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.
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Ο υποψήφιος Α. Β. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20503/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ.5220/07-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Δ. 121124/ 22-

07-2003 ( ΦΕΚ 178/ 30-07-2003 ) εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 22-08-2003 με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ.  7454, προήχθη στο Εφετείο με την υπ. αριθμ.  53/5-1-2009 και στον Άρειο Πάγο με την

υπ’αριθμ.289/  02-11-2017  απόφαση  του  Δ.Σ  του  Δ.Σ.Θ.  αντίστοιχα,  ασκεί  δικηγορία  από  δεν  έχει

επιβληθεί σε βάρος του καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

  συνολικά ένα  ( 1) δικόγραφο, δύο (2) υπομνήματα και έξι (6) αντίγραφα πρακτικών Αποφάσεων του

Μονομελούς Πρωτοδικείου,

Συγκεκριμένα κατέθεσε τα κάτωθι:

 Αντίγραφο εγγράφου με αρ.πρωτ. 175699/  08-07-2016 με  θέμα “ Διαβίβαση Δικογράφου’’ σχετικά με

προσφυγή κατά του Ε.Τ.Α.Α.- Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης η οποία συζητείται στην 10-10-

2016.

 Αντίγραφο πρακτικών της υπ’.αριθμ.  5949/2017  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, ( προσφυγή για εργατικές διαφορές).

 Αντίγραφο πρακτικών της υπ’.αριθμ.  5951/2017  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, ( προσφυγή  για εργατικές διαφορές).

 Αντίγραφο πρακτικών της υπ’.αριθμ.  5948/2017  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, (προσφυγή για εργατικές διαφορές).,

 Αντίγραφο πρακτικών της υπ’.αριθμ.  6832/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, ( προσφυγή για εργατικές διαφορές).

 Αντίγραφο  του  από  13-01-2017 υπομνήματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  (του  ΕΦΚΑ πρώην  Τ.Υ.Δ.Θ.-Ε.Τ.Α.Α κατά  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης    για  εργατικές

διαφορές)

 Αντίγραφο  του  από  22-02-2017  υπομνήματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης (του ΕΦΚΑ πρώην Τ.Υ.Δ.Θ.- Ε.Τ.Α.Α κατά του Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για

εργατικές διαφορές).

 Αντίγραφο πρακτικών της υπ’.αριθμ.  6833/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης [ εκδίκαση προσφυγής με χρονολογία κατάθεσης 28-02-2008 (ΠΡ.269/2008)  του Δήμου

Θεσσαλονίκης  κατά  του  1)  ΕΦΚΑ πρώην  Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Θ.,  2)  Ταμείου  Αλληλοβοηθείας  Δικηγόρων

Θεσσαλονίκης  για εργατικές διαφορές]

 Αντίγραφο πρακτικών της υπ’.αριθμ.  6834/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης [  εκδίκαση προσφυγής με χρονολογία κατάθεσης 07-03-2008( ΠΡ.307/2008) του Δήμου

Αμπελοκήπων-  Μενεμένης  κατά του  Ε.Τ.Α.Α.-  Τ.Υ.Δ.Θ.  και  του Ταμείου Αλληλοβοήθειας  Δικηγόρων

Θεσσαλονίκης ).
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 για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), λόγω μη

προσκόμισης  ανάθεσης  από  αρμόδιο  όργανο  του  ΟΤΑ ως  όφειλε,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπό  ενότητα

Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 0,30. Αναλυτικότερα, 0,30 ( 7 μήνες και 6 ημέρες δικηγορίας  παρ. Αρειω Πάγω).

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών

Ο υποψήφιος Α. Β. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20503/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο πτυχίου από το Πανεπιστήμιο “UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA” ισότιμο και

αντίστοιχο  προς  τα  απονεμόμενα  πτυχία  από  τα  Τμήματα  Νομικής  των  Ελληνικών  Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 Η Επιτροπή λαμβάνοντας  υπόψη την  με αρ.  πρ.  15886/7-5-2018 Προκήρυξη (  Υπό Ενότητα Β.  Υποβολή

δικαιολογητικών, περ.xiii. “Η γνώση της ξένης γλώσσας η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο

ειδικό παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό  Παράρτημα με

σήμανση έκδοσης “ 14-3-2018 ”, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της

ίδιας  διαδρομής  που  ακολουθείται  και  για  την  αναζήτηση  του  εντύπου  της  αίτησης  δηλαδή:  Κεντρική  σελίδα

Πολίτες  Έντυπα  Διαδικασίες”    και σύμφωνα με το προαναφερθέν παράρτημα, η άριστη  γνώση της ξένης

γλώσσας  αποδεικνύεται  και με  την  κατάθεση  πτυχίου,  προπτυχιακό  ή  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ή  διδακτορικό

δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,  βαθμολόγησε με

δύο (2) μόρια βαρύτητας τον κ. Αγγέλη για κατοχή τίτλου ιταλικής γλώσσας, επιπέδου C2.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης

 Ο υποψήφιος Α. Β. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20503/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

- Αντίγραφο του από 08-06-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ότι

είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην 224827 οικογενειακή μερίδα και ότι

έχει συνάψει γάμο από τον οποίο έχουν προκύψει δύο (2) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε.  Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής υπηρεσιακής και νομικής εξέλιξης.
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Ο  υποψήφιος  Α. Β.  του  Ν.  (  α.π.  20503/11-6-2018  αίτησης  για  την  κάλυψη  της  θέσης  Παρ’ Αρείω  Πάγω),

αξιολογήθηκε κατ’ αρχήν ότι διαθέτει ικανή επαγγελματική εμπειρία, είναι ευγενής και λακωνικός στις απαντήσεις

του. Η απάντησή του σχετικά με τα καθήκοντα του νομικού συμβούλου στον δήμο και για τον τρόπο που θα

οργάνωνε την καθημερινότητά του στον δήμο υπήρξε μεν επαρκής αλλά όχι πλήρης. Δεν προέκυψαν επίσης από

την συζήτηση άλλα στοιχεία από τα οποία να τεκμαίρονται οι οργανωτικές και συντονιστικές του ικανότητες ή η

γνώση του πεδίου της αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή συνεκτίμησε ως εξαιρετικά θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς

του  την  εθελοντική  του  δράση  στο  πεδίο  της  κοινωνικής  προσφοράς.  Κατόπιν  αυτών,  με  βάση  την  κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10)  έλαβε τον βαθμό έξι κόμμα οκτώ

(6,8) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Α.  Β.  υποψήφιος Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

5

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,30

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 6,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 16,10

  

2.  Ζ.  Κ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια Ζ. Κ. του Β. ( αίτηση με α.π. 19072/31-5-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο  της  υπ΄.αριθμ.  Πιστ.  1302/20-12-1999  πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  του  Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 6.93 ).
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 Αντίγραφο της υπ’. αριθμ. Πιστ. 271/28-04-2004 μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου επιπέδου του Τμήματος

Νομικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Κλάδου Αστικού ,Αστικού Δικονομικού

και Εργατικού Δικαίου, στις 21-04-2004.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας  8,93 . Αναλυτικότερα 6,93  ( βασικός τίτλος σπουδών ) και 2 ( μεταπτυχ. τίτλος).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Ζ.  Κ.  του Β. ( αίτηση με α.π. 19072/31-5-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4815/25-5-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει  ότι  διορίστηκε  δικηγόρος  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  με  την  υπ’  αριθμ.  Α.Υ.Δ.

10477( ΦΕΚ 18/01/2002 ), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 07-02-2002 με Α.Μ./

Δ.Σ.Θ. 6930, προήχθη στο Εφετείο με την υπ. αριθμ.  117/12-7-2007 και στον Άρειο Πάγο με την υπ’

αριθμ.267/23-6-2017 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα, ασκεί δικηγορία και δεν έχει επιβληθεί σε

βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Συνολικά 53 υποθέσεις  (δικόγραφα,  υπομνήματα,  εξώδικα,  προσφυγές,  αίτηση αναίρεσης ενώπιον  του

Συμβουλίου  της  Επικρατείας...)  και  13  αντίγραφα  Δικαστικών  Αποφάσεων  (  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου, Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσ/κης, Διοικητικού Εφετείου) 

Συγκεκριμένα κατέθεσε:

Προς απόδειξη των ουσιαστικών της προσόντων υπέβαλε τα εξής έγγραφα:

1. Αντίγραφο των από 11-03-2011 αντιρρήσεων. 

2. Αντίγραφο της από 05-07-2007 αγωγής- προσφυγής. 

3. Αντίγραφο  της  από  18-11-2014 αίτησης  ακύρωσης   ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης.

4. Αντίγραφο των από 18-11-2011 αντιρρήσεων. 

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 4885/ 21-08-2012 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

6. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 4884 /21-08-2012 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

7. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 4883 /21-08-2012 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

8. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 4882 /21-08-2012 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

9. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 4881/ 21-08-2012 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

10. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 5247 /08-08-2012 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

11. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 4887 / 21-08-2012 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

12. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2648 / 20-10-2014 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

13. Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 2647 / 20-10-2014 Έκθεση επίδοσης δικογράφου.

14. Αντίγραφο δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο ενώπιον του Διοικητικού ΠρωτοδικείουΘεσσαλονίκης.

15. Αντίγραφο του από 29-07-2014 κατασχετηρίου Ενώπιον κάθε Αρμοδίου  Δικαστηρίου και Αρχής.
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16. Αντίγραφο  της  από  01-10-2014 εξώδικης  δήλωσης  –  καταγγελίας  –  πρόσκλησης  σε  κάθε  Αρμόδιο

Δικαστήριο.

17. Η  από  07-07-2017  αίτηση  αναίρεσης ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης  για  την  αναίρεση της  υπ’ αριθμ. 680/2017 απόφασης Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου

Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β΄).

18. Η από 15-02-2018 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στα

πλαίσια εκπροσώπησης.  

19. Το  με  αριθμ.  πρωτ.  1046/07-06-2017  υπόμνημα προς  το  Συμβούλιο  Πολεοδομικών  Θεμάτων  και

Αμφισβητήσεων  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  στα  πλαίσια  εκπροσώπησης  της  εταιρίας

περιορισμένης  ευθύνης   κατά  της  με  αριθμό  πρωτ.  26714/17-09-2015  προσφυγής  κατά  της  με  Α.Α.:

2912623/17-04-2015 δήλωσης υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4178/2013.

20. Η  από  22-12-2014  προσφυγή  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης  Κοινοπραξίας. 

21. Η από 22-11-2016 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) στα

πλαίσια  εκπροσώπησης  ανώνυμης  εταιρείας   κατά  1)  του  Δήμου    και  2)  της  υπ’ αριθμ.  8804/2016

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία),

22. Η από 15-12-2016 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια εκπροσώπησης .

23. Η από 29-07-2015 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια εκπροσώπησης.

24. Η από  20-10-2014 αίτηση αναστολής  εκτέλεσης  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκπροσώπησης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης κατά  Δήμου  και της με

αριθμό πρωτοκόλλου 19775/2014 απόφασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Ανάπτυξης .

25. Οι από 20-10-2014 και με αριθμ. πρωτ. 20083/21-10-2014 αντιρρήσεις προς την Διεύθυνση Προσόδων

Δήμου στα πλαίσια εκπροσώπησης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης  επωνυμία  κατά του Δήμου  και

της με αριθμό πρωτοκόλλου 19776/2014 απόφασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Ανάπτυξης .

26. Η από 15-09-2014 προσφυγή προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα

πλαίσια εκπροσώπησης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης κατά της υπ’ αριθμ. 666/26-8-2014 Απόφασης

Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας.

27. Η από 20-10-2014 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια εκπροσώπησης εταιρίας   ,  κατά 1) του  Δήμου και 2) της με αριθμό  179/2004 απόφασης του

Δημάρχου.

28. Η  από  10-03-2010 αγωγή  -  προσφυγή ενώπιον  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης. 

29. Η από 30-05-2014 αγωγή ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκπροσώπησης. 
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30. Η  από  02-09-2013  προσφυγή ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης της κοινοπραξίας   κατά του  Δήμου  και  κατά της υπ’ αριθμ.  556/2012  απόφασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου .

31. Η από  14-04-2014  αίτηση θεραπείας ενώπιον του  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης στα πλαίσια εκπροσώπησης της κοινοπραξίας    κατά της υπ’ αριθμ.  121/2014

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

32. Η από 30-10-2013 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια  εκπροσώπησης  της  εταιρίας   κατά  του  Δήμου   και  της  με  αριθμ.  6155/2013 απόφασης  του

Δημάρχου 

33. Η από 07-11-2013 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια  εκπροσώπησης της  εταιρίας    κατά του  Δήμου   και  της  με αριθμ.  6158/2013 απόφασης του

Δημάρχου.

34. Η από  07-08-2012 αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκπροσώπησης  κατά του Δήμου  και της υπ’ αριθμ 349/2012 απόφασης της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

35. Η από 03-08-2012 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια  εκπροσώπησης  της  εταιρίας   κατά  του  Δήμου   και  της  με  αριθμ. 4911/2012  απόφασης  του

Δημάρχου.

36. Η από 14-08-2012 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια εκπροσώπησης.

37. Η από 29-01-2012 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια εκπροσώπησης. 

38. Η από 03-08-2012 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα

πλαίσια εκπροσώπησης. 

39. Η από  28-05-2012  προσφυγή ενώπιον της  Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στα πλαίσια εκπροσώπησης. .

40. Η  από  03-02-2012 αγωγή ενώπιον  του  Πενταμελούς  Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης. 

41. Οι  από  01-09-2014 ανακοπή  και  αίτηση  αναστολής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

42. Οι   υπ’  αριθμ.  Ν39/2015  και Ν40/2015 αποφάσεις  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  (Τμήμα  Ζ΄) που  αναφέρονται  στην  από 03-09-2014  αίτηση  αναστολής  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης. 

43. Η  από  25-09-2012 και  με  αριθμ.  πρωτ.  365239/12526/04-10-2012 αγωγή  –  προσφυγή ενώπιον  του

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκπροσώπησης .
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44. Οι από  11-03-2011  και με αρ πρωτ.  22373/11-03-2011  αντιρρήσεις προς τη  Διεύθυνση Προσόδων του

Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

45. Η  από  24-02-2011 προσφυγή  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης της εταιρίας. 

46. Οι από 18-10-2011 και με αρ πρωτ. 16282/21-10-2011 αντιρρήσεις προς τη Διεύθυνση Προσόδων του

Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

47. Η από 09-11-2011 αγωγή – προσφυγή ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια

εκπροσώπησης. 

48. Η από  10-03-2010 αγωγή - προσφυγή  ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

(Τμήμα Γ΄) στα πλαίσια εκπροσώπησης.

49. Το από 18-09-2008 υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια

εκπροσώπησης. 

50. Η  από  23-04-2008 αίτηση  αναστολής  ενώπιον  του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

51. Η από  13-05-2008 αίτηση θεραπείας ενώπιον του  Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

52. Η από 05-07-2007 ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στα

πλαίσια εκπροσώπησης της εταιρίας. 

53. Η από 05-07-2007 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στα

πλαίσια εκπροσώπησης. 

ΙΙ. Δικαστικές αποφάσεις 

1. Η υπ’ αριθμ.  125/2017  απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  (Τμήμα Γ΄)  που

αναφέρεται στην από 08-09-2014 προσφυγή στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

2. Η υπ’ αριθμ. Α2366/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ΄) που αναφέρεται

στην από 08-09-2014 προσφυγή στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

3. Η υπ’ αριθμ. Α2367/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ΄) που αναφέρεται

στην από 31-12-2014 προσφυγή στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

4. Η υπ’ αριθμ.  6610/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ΄) που

αναφέρεται στην με αριθμ. κατάθεσης ΠΡ1623/13-11-2007 προσφυγή. 

5. Η υπ’ αριθμ.  126/2017 απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  (Τμήμα Γ΄)  που

αναφέρεται στην από 30-12-2014 προσφυγή στα πλαίσια εκπροσώπησης. 

6. Η υπ’ αριθμ. 962/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β΄) που αναφέρεται

στην από 04-02-2015 αίτηση ακύρωσης. 
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7. Η υπ’ αριθμ. 2452/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄) που αναφέρεται

στην από 27-09-2012 αγωγή - προσφυγή στα πλαίσια εκπροσώπησης 

8. Η υπ’ αριθμ.  1142/2012 απόφαση του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα

ΙΔ΄) που αναφέρεται στην από 07-08-2012 αίτηση αναστολής. 

9. Η υπ’ αριθμ. 537/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ΄) που αναφέρεται

στην από 10-03-2010 αγωγή – προσφυγή. 

10. Η υπ’ αριθμ. Α151/2010 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα

Β΄) που αναφέρεται στην από  05-07-2007  ανακοπή στα πλαίσια εκπροσώπησης της εταιρίας κατά του

Δήμου .

11. Η υπ’ αριθμ.  332/2008 απόφαση του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα

Η΄) που  αναφέρεται  στην  από  23-04-2008 αίτηση  ανακλήσεως  του  αρ.  205  ΚΔΔ.  στα  πλαίσια

εκπροσώπησης της εταιρίας  κατά του Δήμου.

12. Η υπ’ αριθμ. 67/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που αναφέρεται στην από 05-

07-2007 αίτηση αναστολής.

13. Η υπ’ αριθμ. 994/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε΄) που αναφέρεται

στην από 10-09-2007 αγωγή κατά Δήμου.

για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), λόγω μη

προσκόμισης ανάθεσης από αρμόδιο όργανο του ΟΤΑ,  όπως ρητώς ορίζεται  στην  Υπό Ενότητα Β΄(  Υποβολή

δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 0,48. Αναλυτικότερα, 0,48 ( 11 μήνες και 15  ημέρες δικηγορίας  παρ. Αρειω Πάγω).

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών

Η υποψήφια Ζ.  Κ.  του Β. ( αίτηση με α.π. 19072/31-5-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο  πιστοποιητικού  επάρκειας  της  αγγλικής  γλώσσας  (  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN

ENGLISH  του Πανεπιστημίου  του  Cambridge ( βαθμός πτυχίου Γ).

 Ξενόγλωσσο αντίγραφο πτυχίο Γαλλικής γλώσσας “DALF” 11-01-2000.

Η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψην  την  με  αρ.  πρ.  15886/7-5-2018  Προκήρυξη  (  υπο  ενότητα  Β.  Υποβολή

δικαιολογητικών, περ.xiii. και τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής περ. i,“... οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της

αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση

τους στην ελληνική γλώσσα...”  αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολόγηση    με μηδέν (0) μόρια βαρύτητας   τον τίτλο

σπουδών της γαλλικής  για το λόγο μη προσκόμισης επίσημης μετάφρασης και επικύρωσης από δικηγόρο, σύμφωνα

με τα οριζόμενα.
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Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης

Η υποψήφια Ζ.  Κ.  του Β. ( αίτηση με α.π. 19072/31-5-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

- Αντίγραφο του από 24-05-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ότι είναι

εγγεγραμμένη στο δημοτολόγιο του Δήμου Ν. – Σ. στην 21203 (πρώην 21327 της Δημοτικής Ενότητας  Σ.) και ότι

έχει συνάψει γάμο από τον οποίο έχουν προκύψει δύο (2) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε.  Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής υπηρεσιακής και νομικής εξέλιξης.

Η  υποψήφια  Ζ.  Κ. του  Β.  (  α.π.  19072/31-5-2018  αίτησης  για  την  κάλυψη  της  θέσης  Παρ’ Αρείω  Πάγω),

αξιολογήθηκε  ως  εξελίξιμη  επιστημονικά  και  επαγγελματικά,  διαθέτει  αξιόλογη  επαγγελματική  εμπειρία,

ενημερώνεται  διαρκώς  για  τις  εξελίξεις  του  Δικαίου,  είναι  ευγενής,  με  ευθύτητα,  άνεση  και  ασφάλεια  λόγου,

ευστοχία, ακρίβεια και πληρότητα στις  απαντήσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον

δήμο.  Είναι  πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια και έχει  εξειδικευμένη γνώση και ενασχόληση με τον Κανονισμό

Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  γεγονός  που  αποδεικνύει  ότι  είναι  ανοικτή  σε  νεωτερικούς

θεσμούς  του  δικαίου.  Διαθέτει  οργανωτικά  και  συντονιστικά  προσόντα,  διευθύνοντας  την  καθημερινή

δραστηριότητα  ενός  δικηγορικού  γραφείου  με  συνεργάτες  δικηγόρους  και  ασκουμένους.  Επιπλέον  έχει  μακρά

εμπειρία  στο  πλαίσιο  της  δικηγορίας  της  συνεργασίας  με  πρόσωπα  από  άλλους  επιστημονικούς  και

επαγγελματικούς κλάδους και εξειδικεύσεις για την επίτευξη κοινών στόχων. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην απάντησή

της  σχετικά  με  την  ιεράρχηση  των  προτεραιοτήτων  της  καθημερινότητας  από  την  οποία  τεκμαίρεται  τόσο  η

συνέπεια  όσο  και  τα  οργανωτικά  της  προσόντα.  Κατόπιν  αυτών,  με  βάση  την  κλίμακα  βαθμολόγησης  που

προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό δέκα (10) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Ζ.  Κ.  υποψήφια Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,93

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,48
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Αρείω Πάγω)

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 10

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 23,41

3. Κ.  Γ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος   Κ. Γ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20256/8-6-2018) ως προς το κριτήριο της κατοχής τίτλου σπουδών

κατέθεσε  όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 7/2019: :

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 5481/25-09-2002 πιστοποιητικού από την Γραμματεία της Νομικής Σχολής του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το οποίο ο Κ.  Γ. του Δ. κρίθηκε άξιος του πτυχίου της

Νομικής Σχολής  ( Τμήμα Νομικής) με βαθμό “ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7,514 ).

 Αντίγραφο του με αριθμ.πιστοπ. 370 /16-03-2005 πιστοποιητικού της Σχολής Νομικών, Οικονομικών &

Πολιτικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με το

οποίο  πιστοποιείται  ότι  ο  Καμπάς  Δημήτριος  ολοκλήρωσε  τις  σπουδές  του  πρώτου  επιπέδου  του

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του  Τμήματος  Νομικής  και  έγινε  κάτοχος  Μεταπτυχιακού

Διπλώματος Ειδίκευσης στον Κλάδο ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, στις 08-

03-2005 με το βαθμό “ Λίαν Καλώς “  8 (οκτώ).

 Αντίγραφο  του  με  αριθμ.  πρωτ.386/  01-03-2017  Πιστοποιητικού  Ολοκλήρωσης  Σπουδών  στο  Τμήμα

Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με το οποίο πιστοποιείται  ότι εκπλήρωσε επιτυχώς

όλες  τις  υποχρεώσεις  του  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του  παραπάνω

τμήματος  στις  06-12-2016  και  κρίθηκε  άξιος  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης,  Αστικού

Δικονομικού Δικαίου, στην Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου με βαθμό “ Άριστα” Δέκα (10).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 11,514. Αναλυτικότερα 7,514 μόρια ( βασικός τίτλος σπουδών) και 4 μόρια (μεταπτυχ.

Τίτλοι).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο υποψήφιος  Κ. Γ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20256/8-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019:
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 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ.5136 / 06-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ., από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Δ.Υ. 86612 / 22-

07-2004 ( ΦΕΚ 203 02-08-2004 ), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 23-08-2004 με

Α.Μ./ Δ.Σ.Θ. 7810, προήχθη στο Εφετείο με την υπ. αριθμ. 40/15-10-2008 και στον Άρειο Πάγο με την υπ’

αριθμ. 228 / 03-02-2017 αποφάσεων Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα, ασκεί δικηγορία από 23-08-2004, δεν έχει

επιβληθεί σε βάρος του καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Αντίγραφα καταστάσεων παραστάσεων ενώπιον δικαστηρίων από 1/1/2006 έως και 6/6/2018 επτακόσιες

ογδόντα (780) υποθέσεις και τριάντα δύο (32) αντίγραφα προσφυγών- ενστάσεων-υπομνημάτων, όπως

αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά 3/2019 και 7/2019, για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως

προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0),  λόγω μη προσκόμισης καμίας ανάθεσης από

αρμόδιο όργανο του ΟΤΑ ή του νομικού προσώπου αυτού ως όφειλε,  όπως ρητώς ορίζεται  στην Υπό

Ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Συγκεκριμένα για την απόδειξη των ουσιαστικών του προσόντων, κατέθεσε:

 Αντίγραφο κατάστασης παραστάσεων από 01/01/2018 έως 6//2018 ( σύνολο 55 )

 Αντίγραφο κατάστασης παραστάσεων από 01/01/2017 έως 31/12/2017 ( σύνολο 112 )

 Αντίγραφο κατάστασης παραστάσεων από 01/01/2006 έως 32/12/2016 ( σύνολο 613 )

 Αντίγραφο της από 14/01/2015 ένστασης – προσφυγής κατά της από 18/12/2014 γνωμάτευσης -

γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ ενώπιον του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ 

Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης ( Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή ).

 Αντίγραφο της από 16/04/2015 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης  κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.

 Αντίγραφο της από 29/05/2015 προσφυγής  ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από την Διεύθυνση Επίλυσης 

Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 Αντίγραφο της από 05/10/2015 ένστασης ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

( ΑΣΕΠ ), κατά της από 29/09/2015 αναρτηθείσας Κατάστασης Απορριπτέων Υποψηφίων της υπ΄ αριθ. 

2Κ/2015 Προκήρυξης και κατά της από 29/09/2015, αναρτηθείσας Κατάστασης (Προσωρινού Πίνακα ) 

Διοριστέων.

 Αντίγραφο της από 18/08/2016 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, ομόρρυθμης εταιρείας κατά της επιβολής προστίμου ΚΒΣ του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

 Αντίγραφο της από 27/03/2017 αίτησης – αναφοράς προς το Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ για την 

μετακίνηση νοσηλεύτριας σε άλλο τμήμα.

 Αντίγραφο των από 02/01/2018 τριών ( 3)  ενδικοφανών  προσφυγών ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης 

Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κατά του Ελληνικού Δημοσίου 

εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.

 Αντίγραφο της από 14/03/2018 αγωγής ( παράνομες παρακρατήσεις σύνταξης) ενώπιον του ΙΙ Τμήματος 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό

Οικονομικών.
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 Αντίγραφο της από 14/10/2005 προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης , κατά της από 14/10/2005 έκθεσης Σφράγισης Καταστήματος διενεργηθείσα από αρμόδια  

Επιτροπή του Τμήματος Διοικητικών Κυρώσεων- Ανακλήσεων Κ.Υ.Ε. της Διεύθυνσης Προσόδων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. Καθώς επίσης και αντίγραφο της από 14/10/2005 αίτησης αναστολής εκτέλεσης 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 22/10/2007 προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης, κατά της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Ν.Α Θεσσαλονίκης, της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

( παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας για την άρση επιβληθείσας και μη συντελεσθείσας 

απαλλοτρίωσης).

 Αντίγραφο της από 07/01/2008 αίτησης ( κοινή) για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος ακινήτων.

 Αντίγραφο του από 31/07/2008 υπομνήματος – παρέμβασης Υπέρ του Κύρους ( για την κατάληψη θέσης 

Επιμελητή Α’ στην ΜΕΘ του ΠΓΝΑ), ενώπιον του 3ου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής και 

Αξιολόγησης Επιμελητών Α’ και Β’ Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 Αντίγραφο των από 25/09/2009 προτάσεων – αίτησης αντίθετης ( για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής 

μονάδος) ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 21/10/2009 αίτησης (αναγνώρισης δικαιούχων από απαλλοτρίωση με ανάλογη 

καταβολή αυτής) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 17/02/2010 ανακοπής ( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του πρωτοκόλλου 

διοικητικής αποβολής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 14/05/2010 αίτησης ακύρωσης (με απόφαση) πράξης διοικητικής απέλασης και αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης διοικητικής απέλασης, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 27/07/2010 ανακοπής και αίτηση αναστολής  κατά της Έκθεσης Αναγκαστικής 

Κατάσχεσης του διορισμένου από το Πρωτοδικείο Κιλκίς δικαστικού επιμελητή και κατά του Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών- ΝΠΔΔ- (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Τοπικό 

υποκατάστημα Κιλκίς, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( Μεταβατική 

έδρα Κιλκίς).

 Αντίγραφο της από 05/01/2011 ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης αναγκαστικής κατάσχεσης 

μετά αποφάσεων κατά της Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης του διορισμένου στο Πρωτοδικείο Κιλκίς 

δικαστικού επιμελητή  και κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 

Μισθωτών- ΝΠΔΔ - ( ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) Τοπικό Υποκατάστημα Κίλκίς, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( Μεταβατική έδρα Κιλκίς).

 Αντίγραφο της από 29/07/2011 προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου (για έκδοση εικονικών 

τιμολογίων) του προϊσταμένου της ΔΟΥ Κιλκίς, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης ( Μεταβατική έδρα Κιλκίς).

 Αντίγραφο της από 26/07/2005 αγωγής ( Αναγνωριστική της κυριότητας, λόγω έκτακτης χρησικτησίας κατ’

άρθρα 1045 ΑΚ και 70 Κ ΠολΔ), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 27/01/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά 

αγωγή από 26/07/2005.

 Αντίγραφο της από 09/05/2006 αγωγής ( επιδίκασης μισθωμάτων) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης.
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 Αντίγραφο της από 08/10/2007 αγωγής ( αναγνωριστική της κυριότητας, λόγω έκτακτης χρησικτησίας , 

κατ’ αρθρα 1045 ΑΚ και 70 ΚπολΔ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 04/02/2009 αγωγής (ομόρρυθμης εταιρείας επίπλων κατά πελάτης λόγω μη καταβολής 

του δεύτερου του οφειλόμενου τιμήματος ) ενώπιον  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 02/07/2009 αγωγής (εργατικές διαφορές), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 27/07/2011 ένστασης ( διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της 

Ανάρτησης) προς το Εθνικό Κτηματολόγιο – Γραφείο κτηματογράφησης Δήμου Δέλτα.

 Αντίγραφο της από 30/07/2013 αγωγής (αναπροσαρμογής μισθώματος) κατά του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 

( ΝΠΔΔ) « Γ.Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» μετά αποφάσεως, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 18/07/2013 αγωγής ( απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων) μετά αποφάσεως, ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο του από 20/01/2014 υπομνήματος κατά ενστάσεως της Κτηματικής Υπηρεσίας του  Δημοσίου 

σχετικά με στοιχεία Ανάρτησης στο Δήμο Σταυρούπολης, ενώπιον της 5ης Επιτροπής Ενστάσεων – ΟΤΑ 

Σταυρούπολης.

 Αντίγραφο της από 03/02/2014 αγωγής ( Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) μετά αποφάσεως, 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής.

 Αντίγραφο του από 07/07/2014 υπομνήματος ( συζήτηση ένστασης της Κτηματικής Υπηρεσίας του 

Δημοσίου) , ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων – ΟΤΑ Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο  της  από  14/07/2014 αγωγής  αναγνωριστική  της  κυριότητας-  κτηματολογίου  με  χωρική

μεταβολή μετά αποφάσεως,  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 0, 67.  Αναλυτικότερα, 0,67 ( 1 έτος, 4 μήνες και 5 ημέρες δικηγορίας  παρ. Αρειω

Πάγω).

Γ. Ως προς το κριτήριο τη γνώσης ξένων γλωσσών.

 Ο υποψήφιος  Κ. Γ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20256/8-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο της από 21/09/1978 πιστοποίησης γνώσης της Ιταλικής Γλώσσας επίπεδο 4 ( CELI 4).

 Αντίγραφο πιστοποιητικού πρώτου βαθμού στην Αγγλική Γλώσσα από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

(FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH).

 Αντίγραφο του από 15/11/2008 Διπλώματος Σπουδών στη Γαλλική Γλώσσα ( DELF B2).

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.
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Ο υποψήφιος  Κ. Γ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20256/8-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο του από 12-04-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του Τμήματος Δημοτολογίου

Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θ. ,από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος

στο Δημοτολόγιο του Δήμου Θ. στην 240068 οικογενειακή μερίδα, έχει συνάψει γάμο και έχει αποκτήσει τρία (3)

ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας τρία ( 3 ).

Ε.  Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής υπηρεσιακής και νομικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος   Κ.  Γ.  του  Δ.   (  α.π.  20256/8-6-2018 αίτησης  για  την  κάλυψη της  θέσης  Παρ’ Αρείω Πάγω),

αξιολογήθηκε  ως  εξελίξιμος  επιστημονικά και  επαγγελματικά,  διαθέτει   σπουδαία  επαγγελματική εμπειρία  και

ιδιαίτερα αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και γλωσσομάθεια, είναι ευγενής, με ευθύτητα, άνεση και ασφάλεια

λόγου, ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις του σχετικά με τα καθήκοντα του νομικού συμβούλου στον δήμο.

Επιπλέον είναι ανοικτός σε νέα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου και έχει εξαιρετική σχέση με την πληροφορική,

προσόν  πολύ  χρήσιμο  για  τα  καθήκοντα  που  διεκδικεί  να  αναλάβει.  Ένα  ακόμη  στοιχείο  που  συγκροτεί  την

προσωπικότητά του είναι η δραστηριοποίησή του σε φιλανθρωπικά και επιστημονικά σωματεία. Τέλος, το γεγονός,

ότι  είναι  πατέρας  τριών  παιδιών,  επιφορτισμένος  από  κοινού  με  την  σύζυγό  του  με  την  ανατροφή  τους  και

ταυτόχρονα μπορεί ανταποκρίνεται με επιτυχία στα πολύπλευρα καθήκοντά του, συνεκτιμάται ιδιαίτερα από την

επιτροπή  στον  σχηματισμό  κρίσης  γύρω από  την  προσωπικότητά  του.  Κατόπιν  αυτών,  με  βάση  την  κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10)  έλαβε τον βαθμό δέκα (10)  (βλ.

Πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Κ.  Γ.  υποψήφιος Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,514

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

4

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,67

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4
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Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 3

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 10

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 29,184 

4. Κ.  Α.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

 Ο υποψήφιος   Κ.  Α. του Ν. (  αίτηση με α.π. 20160/8-6-2018) ως προς το κριτήριο της κατοχής τίτλου σπουδών

κατέθεσε  όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 7/2019::

 Αντίγραφο  πτυχίου της σχολής Ν.Ο.Ε. του τμήματος Νομικής με βαθμό πτυχίου  7,50 « Λίαν Καλώς » .

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 7,50.

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

 Ο υποψήφιος  Κ. Α. του Ν. (  αίτηση με α.π. 20160/8-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018

και 7/2019: :

 Αντίγραφο του υπ’  αριθμ. Πρωτ. 4988/01-06-2018  πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ., από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Δ.Υ 70781/ 20-

07-1990 ( ΦΕΚ 151/ 09-08-1990), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 30-08-1990 με

Α.Μ./ Δ.Σ.Θ. 3532, προήχθη στο Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 86/  15-09-1994 και στον Αρείω Πάγω με τις

υπ. αριθμ. 232/17-2-2017 Αποφάσεων του Δ.Σ. του  Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα,ασκεί δικηγορία από 30-08-1990 ,

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 συνολικά σαράντα (40) αντίγραφα διαφόρων υποθέσεων ( αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης,  προσφυγών,  αποφάσεων  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσ/κης

αντίγραφα προτάσεων απαλλοτριώσεων…) όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 3/5-7-2018, για τα

οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), για το

λόγο ότι αφορούν υποθέσεις κατά Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. και όχι το αντίστροφο, όπως ρητώς ορίζεται στην

Υπό ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Συγκεκριμένα για την απόδειξη των ουσιαστικών του προσόντων κατέθεσε:

1.Αντίγραφο της από 18-04-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης ( αφορά υπόθεση της εταιρείας “ Λ.  Α Α.Τ.Ε.Β.Ε.”  που είναι πελάτης του υποψήφιου δικηγόρου.

2. Αντίγραφο της από 16-01-2018 αίτησης θεραπείας ενώπιον του κ. Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοικήσεως Μακεδονίας – Θράκης της εταιρείας “ Λ.  Α.Τ.Ε.Β.Ε.” με συνημμένη αποστολή e-mail από Α. 

Κ. προς Λ. Α Α.Τ.Ε.Β.Ε. /22-01-2018.
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3. Αντίγραφο της από 22-01-2018 ένστασης, ενώπιον του κ. Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως 

Μακεδονίας – Θράκης της εταιρείας “ Λ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. με συνημμένη αποστολή e-mail από Α. Κ. προς την 

παραπάνω εταιρεία.

4. Αντίγραφο της από 20-04-2017 προδικαστικής προσφυγής ενώπιον του Δήμου Κ. Χ. της εταιρείας “ Λ.  

Α.Τ.Ε.Β.Ε.” με συνημμένη αποστολή e-mail από Α. Κ. στην παραπάνω εταιρεία.

5. Αντίγραφο του από 18-08-2017 Ζ’ Κλιμακίου ( Δ’ Διακοπών ) πράξη 228/2017 του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ( αφορά την εταιρεία “ Λ.  Α.Τ.Ε.Β.Ε”- πελάτη του υποψήφιου δικηγόρου).

6. Αντίγραφο της από 21-10-2016 ένστασης ( ενδικοφανής προσφυγή ) ενώπιον της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένο e-mail από Α. Κ. προς την εταιρεία “Π. Ε. 

Α.Ε.”. 

7. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 8863/02-04-2003 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (

αφορά υπόθεση απαλλοτρίωσης Σ.Ε.Α. Δερβενίου, στην οποία ο υποψήφιος δικηγόρος Κ. Α. εκπροσώπησε

και παραστάθηκε την κυρίως παρεμβαίνουσα Φ. Χ. ).

8. Αντίγραφο της από 27-06-1997 αίτησης και με υπ’ αριθ. Εκθ. κατάθ.13/1997 ενώπιον του κ. Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Θ. (αφορά την “Αλάνα της Τ. “ και συγκεκριμένα 

ασφαλιστικά  μέτρα σε βάρος του Δήμου Θ.).

9. Αντίγραφο του από 08-07-1997 σημειώματος ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

κατά του Δήμου Θ. 

10. Αντίγραφο της συνεδρίασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης  στο Εισαγγελικό Κατάστημα 

στις 08-07-1997 και επίσης αντίγραφο του από 09-07-1997 σημειώματος ενώπιον του Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για “ Ν. & Γ. Λ. Ο. Ε. ΟΕ” ( στο συγκεκριμένο έγγραφο δεν υπογράφει ως 

πληρεξούσιος δικηγόρος ο υποψήφιος).

11. Αντίγραφο του από 05-12-1997 σημειώματος ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης της υπό

εκκαθάρισης τελούσης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία “ ΑΦΟΙ Ν.& Γ. Λ. Ο.Ε.- Ο. Ε.” κατά του 

Δήμου Θ. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Θ..

12.Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 1/1998 πρακτικού συνεδριάσεως του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης στις 

05-12-1997 ( αφορά υπόθεση της παραπάνω εταιρείας “ ΑΦΟΙ Ν.& Γ. Λ. ΟΕ -Ο. Ε.”.

13.Αντίγραφο του από 05-12-1997 σημειώματος ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, του Χ. 

Κ. κατά του Δήμου Θ.

14.Αντίγραφο της ορθής επανάληψης ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, ανακοπής του 

Δήμου Θ. κατά της  υπ’αριθ. 11/1997 απόφασης διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 14-

11-1997 ( Στο παρόν έγγραφο δεν υπογράφει ως πληρεξούσιος δικηγόρος ο υποψήφιος   ).  

15. Αντίγραφο της  από 20-09-2001 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.34792/2001 αίτησης  καθορισμού προσωρινής 

τιμής μονάδος αποζημιώσεως (διαδικασία απαλλοτριώσεων) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης  κατά του Δήμου Π. ( στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει υπογραφή-σφραγίδα του 

υποψήφιου δικηγόρου ).

16. Αντίγραφο των από 21-05-2002 προτάσεων ( διαδικασία απαλλοτριώσεων) ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Π. ( στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει υπογραφή – 

σφραγίδα του υποψήφιου δικηγόρου).

17. Αντίγραφο της υπ’αριθμ.19572/2002 απόφασης αρ.κατάθ. Αίτησης 34792/10-10-2001 ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( Ειδική Διαδικασία) .
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18. Αντίγραφο της από 02-09-2001 και υπ’ αριθ. Καταθ. 3372/2002 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδος αποζημιώσεως ( διαδικασία απαλλοτριώσεων) ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης ( το παρόν 

έγγραφο έχει σφραγίδα του πληρεξούσιου δικηγόρου χωρίς υπογραφή).

19. Αντίγραφο των από 12-05-2003 προτάσεων ( διαδικασία απαλλοτριώσεων ) κατά του Δήμου Π., 

ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την από 02-09-2002 και υπ’ αριθ. Εκθέσεως καταθέσεως 

3372/2002 αίτησης .

20. Αντίγραφο  των από 12-05-2003 προτάσεων του Δήμου Π. κατά του πελάτη του υποψήφιου δικηγόρου.

21. Αντίγραφο της υπ.’ αριθ. 2314/12-05-2003 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την 

( διαδικασία απαλλοτριώσεων) κατά του Δήμου Π.

22. Αντίγραφο της από 23-09-2003 αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά του Δήμου Π. και της υπ.’ 

αριθ.2314/2003 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης. ( Στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει σφραγίδα- 

υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου) .

23. Αντίγραφο των από 25-10-2004 προτάσεων κατά του Δήμου Π. και της υπ.’ αριθ. 2314/2003 

αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης . ( Στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει σφραγίδα -υπογραφή του 

πληρεξούσιου δικηγόρου δηλαδή του υποψηφίου ). Επισυνάπτεται η υπ’αριθ. 1413/2004 απόφασης του 

Αρείου Πάγου (Δ’ Πολιτικό Τμήμα).

24. Αντίγραφο των από 16-05-2000 προτάσεων (Διαδικασία απαλλοτριώσεων) ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,  κατά του Δήμου Π. ( Στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει σφραγίδα- 

υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου δηλαδή του υποψηφίου).

25. Αντίγραφο της υπ.’ αριθ.18568/12-07-2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

με αντικείμενο καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως ακινήτου.

26. Αντίγραφο της από 06-10-2000 αίτησης προς το Εφετείο Θεσσαλονίκης του Δήμου Π. κατά των 

πελατών του υποψηφίου δικηγόρου.

27. Αντίγραφο των από 20-11-2001 προτάσεων- ανταιτήσεων ( διαδικασία απαλλοτριώσεων) ενώπιον του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά του Δήμου Π. ( Στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει σφραγίδα-υπογραφή του

πληρεξούσιου δικηγόρου δηλαδή του υπψηφίου). Ακολουθεί επίσης αντίγραφο της υπ’ αριθ. 705/2002 

απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

28. Αντίγραφο της από 19-04-2002 αίτησης των δικαιούχων της αποζημιώσεως, ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία αιτούνται την έκδοση διαταγής πληρωμής. ( Στο παρόν 

έγγραφο δεν υπάρχει σφραγίδα-υπογραφή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο δηλαδή τον υποψήφιο ).

29. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. 16174/2002 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης.

30. Αντίγραφο της από 26-05-1999 αίτησης αναγνωρίσεως δικαιούχων αποζημιώσεως κατά του Δήμου Π., 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ( Στο παρόν έγγραφο υπάρχει σφραγίδα δεν 

υπάρχει όμως υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου δηλαδή του υποψηφίου). Επισυνάπτεται η υπ’ 

αριθ.22362/1999 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου.

31. Αντίγραφο των από 16-05-2000 προτάσεων ( διαδικασία απαλλοτριώσεων ) ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Π. (στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει σφραγίδα- υπογραφή

του πληρεξούσιου δικηγόρου δηλαδή του υποψηφίου ). Ακολουθεί αντίγραφο της υπ’αριθ. 18568/12-

07-2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

32. Αντίγραφο της από 24/01/1994 ανακοπής ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ) ομόρρυθμης εταιρείας 

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
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33. Αντίγραφο του από 18-02-1994 σημειώματος ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου ) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης .

34. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 411/1994 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ( αφορά διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων, που δέχθηκε την άνω ανακοπή.

35. Αντίγραφο της από 07-04-1994  και υπ’ αριθμ. Καταθ. 386/ 1994 και εκθ.ορισμού δικασίμου 13668/94 

έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’αριθ.411/1994 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ).

36. Αντίγραφο του από 29-09-1994 σημείωμα της ομόρρυθμης εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου.  

(Στο παρόν έγγραφο δεν έχει σφραγίδα και υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου δηλαδή του 

υποψηφίου).

37. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 14631/ 1994 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, που απέρριψε την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου).

38. Αντίγραφο της από 20-02-1995 και υπ΄ αριθ. Εκθ. καταθ. 373/1995 ανακοπής της ομόρρυθμης 

εταιρείας κατά του υπ’αριθ.6/1995  πρωτοκόλλου Καθορισμού Αποζημιώσεως Χρήσεως του 

Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης ,ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

απευθυνόμενη. 

39. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 31751/1995  Δημόσιας Συνεδρίασης με υπ’αριθμ.31674/02-08-1995 κλήση 

και υπ’αριθμ.373/1995 ανακοπή ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – Διαδικασία 

Ασφαλιστικών Μέτρων απευθυνόμενη ( κατόπιν παραπομπής από το Ειρηνοδικείο).

40.  Αντίγραφο  του  από  31-10-1995 σημειώματος  της  ομόρρυθμης  εταιρείας  κατά  του  Ελληνικού

Δημοσίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ). (

Στο  παρόν  έγγραφο  δεν  υπάρχει  σφραγίδα-  υπογραφή του  πληρεξούσιου  δικηγόρου  δηλαδή  του

υποψηφίου).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 0,65.  Αναλυτικότερα, 0,65 ( 1 έτος, 3 μήνες και 21 ημέρες δικηγορίας παρ. Αρείω

Πάγω).

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Ο υποψήφιος Κ. Α. του Ν. (  αίτηση με α.π. 20160/8-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο πτυχίου Αγγλικών « First Certificate in English» με βαθμό πτυχίου C ( Δεκέμβριος 1981).

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος  Κ. Α. του Ν. (  αίτηση με α.π. 20160/8-6-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 7/2019:

 Αντίγραφο του από 6-6-2018 πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο Θ. με δύο ( 2)

ενήλικα τέκνα.
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  Είναι διαζευγμένος ήδη από το έτος 2001 και έχει δύο ενήλικα τέκνα, τον Νικόλαο και την Μαρίνα, με

την διατροφή των οποίων επιβαρύνεται.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι ως προς την απόδειξη της μονογονεϊκής ιδιότητας, ο υποψήφιος δεν

προσκομίζει  Υπεύθυνη  Δήλωση  για  το  δεύτερο  ενήλικο  τέκνο  ηλικίας  έως  και  25  ετών  (  γεννηθείς  στις  ...),

υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο

χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του δεύτερου τέκνου, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα

Β περ. iv, εδ. α.

Ε.  Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής υπηρεσιακής και νομικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος Κ.  Α. του Ν.  ( α.π. 20160/8-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Αρείω Πάγω),  διαθέτει

σπουδαία επαγγελματική εμπειρία, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες ως επικεφαλής δικηγορικού γραφείου

που στελεχώνεται  από συνεργάτιδα δικηγόρο και ασκουμένη,  είναι  ευγενής, με ευθύτητα,  άνεση και  ασφάλεια

λόγου,  ευστοχία  και  ακρίβεια  στις  απαντήσεις  του.  Είναι  ανοικτός  σε  νεωτερικούς  δικαιικούς  θεσμούς

(εκπαιδευμένος στην Διαμεσολάβηση). Η επιτροπή συνεκτίμησε ιδιαίτερα στα προσόντα της προσωπικότητάς του

την διαρκή επαγγελματική του ενασχόληση με όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης και το

γεγονός ότι ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του λειτουργήματός του. Τέλος, στα θετικά στοιχεία της

προσωπικότητάς του προσμετρήθηκε και η υπηρεσία του ως εφέδρου αξιωματικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, γεγονός

από  το  οποίο  τεκμαίρεται  η  ικανότητά  του  να  συνεργάζεται  και  να  λειτουργεί  αποδοτικά  για  την  επίτευξη

συγκεκριμένων στόχων αλλά και η επίγνωση της αξίας της λογοδοσίας. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό εννιά κόμμα οκτώ

(9,8) (βλ. 11/2020 πρακτικό).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Κ.  Α.  υποψήφιος Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,50

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,65

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα 2
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με όριο τις δύο (2) γλώσσες

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 0

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 19,95

5. Κ.  Δ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης .

Η υποψήφια Κ. Δ. του Χ. ( αίτηση με α.π. 20006/7-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο  πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Σχολής  Νομικών  και  Οικονομικών  Επιστημών  του

Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  με  βαθμό  8,60  «  ΑΡΙΣΤΑ»  ορκίστηκε  στις  28/03/1990

( Αρ. Πιστ. 774 ).

 Αντίγραφο διπλώματος του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλάδος Ποινικών και Εγκληματολογικών

Επιστημών της  Νομικής  Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  με βαθμό « ΛΙΑΝ

ΚΑΛΩΣ» την 19/11/1993.

 Αντίγραφο του από 02-08-1990 πιστοποιητικού του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ τμήμα Νομικής,  με

βαθμούς στις εξετάσεις ως ακολούθως:  α) Δημόσιο Δίκαιο 63%

                                                                     β) Εταιρικό Δίκαιο 53%

                                                                                    γ) Ευρωπαϊκό Δίκαιο 55%

                                                                                    δ) Στοιχεία Αγγλικού Δικαίου

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 10,6. Αναλυτικότερα 8,6 ( βασικός τίτλος σπουδών ) και 2 μόρια ( μεταπτ. τίτλος).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Κ. Δ. του Χ. ( αίτηση με α.π. 20006/7-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Πιστοποιητικό  δικηγορίας  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης,  από  το  οποίο  προκύπτει:  α)   η

ιδιότητά της ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από τις 30-01-1992 και ήδη από τις 20-

02-2007 παρ΄Αρείω Πάγω, β) ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και γ) ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση (

πάγια αντιμισθία : ΟΧΙ).

 Αντίγραφα δύο ( 2 ) αποφάσεων ανάθεσης γνωμοδότησης για το ν.π.δ.δ. Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου

Παύλου  Μελά  με  αριθμούς  107/21-07-2014  και  110/28-07-2014  σε  συνδυασμό  με  ισάριθμες

γνωμοδοτήσεις της υποψήφιας δικηγόρου Κ. Δ.

 33



Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 5,95. Αναλυτικότερα, 5,65 ( 11 έτη, 3 μήνες και 18 ημέρες δικηγορίας ) και 0,30 κατά

αναλογία των δύο γνωμοδοτήσεων.

 Επιπλέον,  κατέθεσε  και  αντίγραφα  συνολικά  σαράντα  τέσσερις  (44)  υποθέσεων,  όπως  αναλυτικά

αναφέρονται στο πρακτικό 3/2018 

Συγκεκριμένα για την απόδειξη των ουσιαστικών της  προσόντων κατέθεσε:

1. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 23/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης εκδίκασης της με αριθμό 

έκθεσης κατάθεσης 5757/2012 ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής μεταξύ του ανακόπτοντος Ν.Π.Δ.Δ με 

την επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» που εκπροσωπείται νόμιμα 

δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Δ. Κ. δηλαδή της υποψήφιας και της Ομορρύθμου εταιρείας με τον 

διακριτικό τίτλο « Α. ΟΕ». ( χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών).

2. Αντίγραφο της υπ’αριθμ.4060/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης εκδίκασης της με αριθμό 

έκθεσης, κατάθεσης 4609/12 αγωγή της ενάγουσας κατά του εναγόμενου ΝΠΔΔ με την επωνυμία « 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» που εκπροσωπείται νόμιμα δια της 

πληρεξούσιας δικηγόρου Δ. Κ. ( χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών.

3. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3538/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης εκδίκασης της με αριθμό

έκθεσης κατάθεσης 5758/11-04-2012 αίτησης του αιτούντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ( χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας 

δικηγόρου της αιτούσας ).

4. Αντίγραφο της υπ’ άριθμ.3140/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης της με αριθμ. Κατάθ. 

11712/26-07-2012 αγωγής του ενάγων κατά του εναγόμενου τον οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια 

δικηγόρος Δ. Κ. ( χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους ).

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 7672/31-10-2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης της με αριθμ. 

Κατάθ.13243/2014 αίτησης του αιτούντος τον οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Δ. Κ. ( χωρίς 

την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων αυτών ).

6. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 5221/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης της με αριθμ.κατάθ. 5177/03-

04-2012 αγωγής του καλούντος-ενάγοντος  Φωτίου Παρασχά και του καθ’ου  η κλήση -εναγόμενου ΝΠΔΔ

με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ » που εκπροσωπείται δια της

πληρεξούσιας δικηγόρου Δ. Κ.( χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων αυτών

).

7. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ. 3740/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης της με αριθμ.έκθεσης 

κατάθεσης 15008/2011 αγωγής της ενάγουσας ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «Κυψέλη 

Τσαφ-Τσουφ» κατά του εναγόμενου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ΜΕΛΑ» που εκπροσωπείται δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Δ. Κ.( χωρίς την παρουσία των διαδίκων και 

των πληρεξούσιων δικηγόρων αυτών ).

8. Αντίγραφο της υπ’  αριθμ. 12822/2015 απόφασης με αριθμό έκθεσης προσδιορισμού έφεσης 18711/08-09-

2014 του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της υπόθεσης μεταξύ του εκκαλούντος - εναγόμενου 

ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που εκπροσωπείται νόμιμα δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Δ. Κ. και του 

εφεσίβλητου – ενάγοντος .
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9. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 139/2016 απόφασης με αριθμό κατάθεσης έφεσης 10304/13-05-2015 του 

Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αφορά την παραπάνω υπόθεση.

10. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5820/2017 απόφασης με αριθμό κατάθεσης 12320/08-08-2012 αγωγή και 

αντικείμενο καταβολή αμοιβής από σύμβαση έργου μεταξύ του ενάγοντος και του εναγόμενου ΝΠΔΔ με 

την επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» που εκπροσωπείται δια 

της  πληρεξούσιας δικηγόρου Δ. Κ.. ( Η δημόσια συνεδρίαση έγινε χωρίς την παρουσία των διαδίκων και 

των πληρεξούσιων δικηγόρων).  Από τις παραπάνω δέκα ( 10 ) αποφάσεις δικαστηρίων Θεσσαλονίκης 

προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα 2012-2017 εκπροσώπησε ως πληρεξούσια δικηγόρος τον Δήμο 

Παύλου Μελά η υποψήφια.

11. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3774/19-05-2006 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης από την οποία 

προκύπτει ότι η υποψήφια εκπροσώπησε ως πληρεξούσια δικηγόρος τον Δήμο Τσοτυλίου του Ν. Κοζάνης 

σε μία ( 1 ) υπόθεση.

12. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 14663/05-10-2005 αγωγής  προς το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης (αφορά απόδοση

μισθίου λόγω λήξεως εμπορικής μίσθωσης) από την οποία προκύπτει ότι η υποψήφια εκπροσώπησε ως 

πληρεξούσια δικηγόρος τον Δήμο Τσοτυλίου.

13. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.14664/05-10-2005 αγωγής προς το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ( αφορά απόδοση

μισθίου λόγω λήξεως μίσθωσης κατοικίας ) από την οποία προκύπτει ότι η υποψήφια εκπροσώπησε ως 

πληρεξούσια δικηγόρος τον Δήμο Τσοτυλίου.

14. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 886/2007 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ( Τμήμα Γ’ 

Ακυρωτικό ), σε υπόθεση όπου έκανε η υποψήφια  ως δικηγόρος παρέμβαση υπέρ του κύρους 

προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι αποφάσεων του Γ.Γ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και του Νομάρχη.

15. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 28/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ( Τμήμα Β’ 

Ακυρωτικό) σε υπόθεση κατά του ΝΠΔΔ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ( Στην συγκεκριμένη υπόθεση 

παραστάθηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος η υποψήφια).

16. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1193/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Β’ 

Ακυρωτικό ) σε υπόθεση κατά του ΝΠΔΔ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.( Παρέστη ως 

δικηγόρος η υποψήφια).

17. Αντίγραφο της υπ’αριθμ.386/2004 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Δ’ ) σε υπόθεση ΔΕΗ- 

ΕΥΑΘ- ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ( Παρέστη ως δικηγόρος η υποψήφια).

18. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 25978/1999 απόφασης του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( αριθμός 

καταθ. α’ αίτησης 43969/1997 και β’ αίτησης 23214/1998).

19. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 332/ 2000 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης ( ειδική διαδικασία 

απαλλοτριώσεων) 

20. Αντίγραφο της υπ’αριθμ.1580/ 2000 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( μεταβατική

έδρα Πολυγύρου ) εκδίκαση προσφυγής με χρονολογία κατάθεσης 28-05-1998 πελάτη της υποψήφιας 

δικηγόρου.

21. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.4108/2009 απόφασης του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( διαδικασία 

εκούσιας δικαιοδοσίας) εκδίκαση της αίτησης με αριθμό κατάθεσης 19692/2008 που αφορά σε διαγραφή 

αρνητικής αγωγής. Στη συγκεκριμένη εκδίκαση πληρεξούσια δικηγόρος παρέστη η υποψήφια Δ. Κ.

22. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.16089/2009 απόφασης του Πολυμελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αφορά 

αριθμό κατάθεσης αγωγής 34391/08-09-2005 με αντικείμενο αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου, στην 

οποία η πληρεξούσια δικηγόρος είναι η υποψήφια Δ. Κ.
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23. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 44/2017 απόφασης της Β’ ΤΔΕ Περ/κού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Θεσσαλονίκης, με αριθμό συνεδρίασης 5/24-01-2017 .

24. Αντίγραφο της υπ’αριθμ.πρωτ. 29 οικ.4783/2003 απόφασης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών με θέμα « Ανάκληση της με 34Α38 μερικής 

ακύρωσης της με αριθμό 34 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου 

Δήμου Ευόσμου Θεσσαλονίκης και της με αριθμό 39 πράξης εφαρμογής». Η ανακλητική απόφαση 

εκδόθηκε κατόπιν ενστάσεως της υποψήφιας δικηγόρου Δ. Κ. ως δικηγόρου θιγόμενων ιδιοκτησιών κατά 

απόφασης κύρωσης διορθωμένης της με αριθμό 34 πράξης εφαρμογής της πολεοδ.μελ. επέκτασης του 

ρ.σχ. του Δήμου Ευόσμου. Επίσης αντίγραφο της με αριθμ.πρωτ.10726/28-03-2001 ένστασης ενώπιον του 

κ. Νομάρχη Θεσσαλονίκης κατά της με αριθ.34/ Α38 ακυρωτικής απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 

και της με αριθ. 34/38 πράξης διόρθωσης της με αριθ. 34 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής περιοχής 

επέκτασης Δήμου Ευόσμου Θεσσαλονίκης.  Τέλος αντίγραφο της με αριθμ. Πρωτ. 29/11610/ΠΕ/1228/ 09-

04-1996 απόφασης με θέμα:κυρώνεται διορθωμένη η με αριθμ.34 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού 

σχεδίου του Δήμου Ευόσμου στις πολεοδομικές ενότητες 18 & 19.

25. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 11/19-11-2013  Πράξης του κ. Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση 

του Καταστατικού του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού « ΜΥΓΔΩΝΙΑ»

26. Αντίγραφα δύο ( 2 ) αποφάσεων ανάθεσης γνωμοδότησης για το ν.π.δ.δ. Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου 

Παύλου Μελά με αριθμούς 107/21-07-2014 και 110/28-07-2014 σε συνδυασμό με ισάριθμες 

γνωμοδοτήσεις της υποψήφιας δικηγόρου Κ. Δ..

27. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3/30-05-2005 Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Τσοτυλίου και Προέδρου 

του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος « Ιωάννης Τσιόλια» , με την οποία ανέθεσε στην υποψήφια δικηγόρο Κ. Δ. 

για λογαριασμό του Κληροδοτήματος τη σύναψη / τροποποίηση / λύση των μισθώσεων κ.λ.π. όλων των 

ακινήτων που διατηρούσε επί της οδού Καρόλου Ντήλ.

28. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/18-01-2006 Διακήρυξης Δημοπρασίας του Κληροδοτήματος του Δήμου 

Τσοτυλίου για την εκμίσθωση πέντε ( 5 ) ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, με την οποία έλαβε η υποψήφια 

δικηγόρος εντολή διεξαγωγής της δημοπρασίας στο δικηγορικό γραφείο της, καθώς και της είσπραξης των 

μισθωμάτων για λογαριασμό του Κληροδοτήματος.

29. Αντίγραφο των πρακτικών από εννέα ( 9 ) άγονες Δημοπρασίες, τις οποίες διενήργησε η κ. Κ. Δ. στο 

δικηγορικό της γραφείο κατόπιν ανάθεσης από τον Δήμο Τσοτυλίου και την τήρηση της νόμιμης 

προδικασίας ( δημοσιεύσεις κ.λ.π) , παρουσία της εντεταλμένης εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων.

30. Αντίγραφο των πρακτικών από τρεις ( 3 ) Δημοπρασίες με αντίστοιχους πλειοδότες , τις οποίες 

διενήργησε στο δικηγορικό της γραφείο η υποψήφια Κ. Δ. στις 16-04-2006 και στις 04-06-2006, κατόπιν 

ανάθεσης από τον Δήμο Τσοτυλίου και την τήρηση της νόμιμης προδικασίας (  δημοσιεύσεις κ.λ.π) , 

παρουσία της εντεταλμένης εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο Εθνικών 

Κληροδοτημάτων.

31. Αντίγραφο δύο ( 2 ) αποσπασμάτων από τα Πρακτικά των αριθμ. 1/2006 ( « 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

– αρ. Απόφασης 1/2006 ») και 2/2006 ( « 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης – αρ. Απόφασης 5/2006») 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος, του Δημάρχου προεδρεύοντος, με απόφαση να 

κατακυρωθούν τα τρία ( 3 ) ως άνω Πρακτικά Δημοπρασίας με πλειοδότες όπως διενεργήθηκαν από την 

υποψήφια δικηγόρο Κ. Δ.. Περαιτέρω, με τα παραπάνω της ανατέθηκε και η σύνταξη των αντιστολιχων 

τριών ( 3 ) μισθωτηρίων συμβολαίων για λογαριασμό του Κληροδοτήματος.
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32. Αντίγραφο ενός αποσπάσματος από το Πρακτικό της αριθμ. 2/2006 Συνεδρίασης Δ.Σ .του 

Κληροδοτήματος ( « 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης – αρ. Απόφασης 6/2006»), από το οποίο προκύπτει 

( ρητή αναφορά) ότι ανατέθηκε στην υποψήφια δικηγόρο Κ. Δ. και η οποία απέστειλε σχέδιο διακύρηξης 

τελειωτικής δημοπρασίας με συνημμένη πρότασή της.

33. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6694/06-07-2006 απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή της ως άνω τελειωτικής 

δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε στο δικηγορικό γραφείο της υποψήφιας δικηγόρου Κ. Δ..

34. Αντίγραφο ενός ( 1 ) αποσπάσματος από το αριθμ. 1/2007 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Τσοτυλίου ( « 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης – αρ.απόφασης 2/2007» ), από το οποίο 

προκύπτει ( ρητή αναφορά ) ότι ανατέθηκε στην υποψήφια δικηγόρο Κ. Δ. η εκμίσθωση πέντε ( 5 ) 

ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, ότι έλαβε εντολή διεξαγωγής δημοπρασιών καθώς και της είσπραξης των 

μισθωμάτων για λογαριασμό του Κληροδοτήματος, περαιτέρω ότι εγκρίθηκε ο Πίνακας Αμοιβών 

Διαχείρισης για την  παροχή των υπηρεσιών της κατά το έτος 2006.

35. Αντίγραφο ενός ( 1 ) αποσπάσματος από το αριθμ.1/2007 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Τσοτυλίου ( « 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης- αρ.απόφασης 1/2007 »), από το οποίο 

προκύπτει ( ρητή αναφορά ) ότι ανατέθηκε στην υποψήφια γνωμοδότηση και εκπλήρωσε τη σχετική 

εντολή σχετικά με την απ΄ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου του Κληροδοτήματος.

36. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11804/20-11-2007 απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απευθείας εκμίσθωση, για την οποία

η υποψήφια δικηγόρος συνέταξε το μισθωτήριο ( βλ. ως άνω εξουσιοδότηση για σύνταξη όλων των 

μισθωτηρίων συμβολαίων του Κληροδοτήματος ).

37. Αντίγραφο ενός ( 1 ) αποσπάσματος από το αριθμ. 1/2008 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Τσοτυλίου ( « 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης- αρ.αποφ.3/2008 » ), από το οποίο 

προκύπτει ( ρητή αναφορά) ότι ανατέθηκε στην υποψήφια η δικαστική ή εξώδικη όχληση κατά 

συγκεκριμένης μισθώτριας.

38. Αντίγραφο ενός ( 1 ) αποσπάσματος από το αριθμ. 1/2008 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Τσοτυλίου  ( « 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης – αρ. Απόφασης 1/2008 » ), από το 

οποίο προκύπτει η απ’ ευθείας εκμίσθωση ακινήτου, για την οποία η υποψήφια δικηγόρος συνέταξε το 

μισθωτήριο (βλ. ως άνω εξουσιοδότηση για σύνταξη όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων του 

Κληροδοτήματος).

39. Αντίγραφο ενός ( 1 ) αποσπάσματος από το αριθμ.1/2008 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Τσοτυλίου ( « 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης -αρ.απόφασης 2/2008 » ), από το οποίο 

προκύπτει ( ρητή αναφορά) ότι ανατέθηκε στην υποψήφια Κ. Δ. η εκμίσθωση πέντε ( 5 ) ακινήτων στη 

Θεσσαλονίκη, ότι έλαβε εντολή διεξαγωγής δημοπρασιών στο  δικηγορικό της γραφείο καθώς και 

είσπραξης των μισθωμάτων για λογαριασμό του Κληροδοτήματος , περαιτέρω ότι εγκρίθηκε ο Πίνακας 

Αμοιβών Διαχείρισης για την παροχή των υπηρεσιών της κατά το έτος 2007.

40. Αντίγραφο της  με αριθμ. Πρωτ. 127/06-06-2018  βεβαίωσης - συστατικής επιστολής του Κέντρου 

Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες « Ο 

ΣΩΤΗΡ», για τις νομικές υπηρεσίες που προσέφερε η υποψήφια δικηγόρος και με την οποία βεβαιώνεται 

ότι είναι άριστη επιστήμονας που διακρίνεται για την ιδιαίτερη επιστημονική νομική της κατάρτιση το 

ευρύ νομικό πεδίο διαχείρισης των υποθέσεων που διαχειρίζεται, καθώς και την ευσυνειδησία της και την 

γενικότερη ευαισθητοποίηση της για ζημήματα νομικής φύσεως του ως άνω φορέα μας.
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41. Αντίγραφο της με αριθμ.πρωτ. 71/06-06-2018  βεβαίωσης- συστατικής επιστολής, που αφορά την 

υποψήφια  δικηγόρο Κ. Δ., του Σωματείου Αποκατάστασης & Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες « Ο ΣΩΤΗΡ», για τις νομικές υπηρεσίες που προσέφερε και προσφέρει στον παραπάνω φορέα. 

Σημειώνεται επίσης ότι πρόκειται για άριστη επιστήμονα που διακρίνεται για την ταχύτητα, την 

πληρότητα, την ευσυνειδησία και την ευαισθητοποίησης της κατά την εκτέλεση των πολλαπλών 

καθηκόντων που απορρέουν από τον καταστατικό σκοπό του παραπάνω Φιλανθρωπικού Σωματείου.

42. Αντίγραφο της από 06/06/2018 βεβαίωσης- συστατικής επιστολής, που αφορά την υποψήφια δικηγόρο, του

Νομαρχιακού Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες « Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»  για τις νομικές

υπηρεσίες που προσέφερε και προσφέρει . Σημειώνεται επίσης ότι πρόκειται για εξαίρετη επαγγελματία

νομικό,  η  οποία  χειρίζεται  αποτελεσματικά  και  στοχευμένα  τις  νομικέ  υποθέσεις  του  παραπάνω

Σωματείου.

43. Αντίγραφο  Απόφασης  476/2007  Τριμελές  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Θεσ/κης,  δημοσίευσης  στο  νομικό

περιοδικό Αρμενόπουλος 2007,10.

44. Αντίγραφο Απόφασης πολυμελές Πρωτοδικείου Θεσ/κης 16299/2008 δημοσίευση στο νομικό περιοδικό

Αρμενόπουλος 2008,8.

για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), λόγω του

ότι  α)  τα  κληροδοτήματα  αφορούν εξουσιοδότηση  για  παροχή  νομικών  εξωδικαστικών  συμβουλών  και  β)  μη

προσκόμιση καμίας ανάθεσης από αρμόδιο όργανο του ΟΤΑ ή του νομικού προσώπου αυτού, όπως ρητώς ορίζεται

στην Υπό ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια Κ. Δ. του Χ. ( αίτηση με α.π. 20006/7-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

1. Αντίγραφο  του  από  12/03/1984   Διπλώματος  Γαλλικών  Σπουδών  (  2η  βαθμίδα  )  με  βαθμό  Μέτριο.

( DIPLOMA D’ETUDES FRANCAISES 2 DEGRE ).

2. Αντίγραφο του από 15-06-1982 Διπλώματος Γαλλικών Σπουδών  ( γλώσσα και πολιτισμός ) με βαθμό

Μέτριο. ( DIPLOME D’ETYDES FRANCAISES ).

3. Αντίγραφο  του  από  15-06-1981  Πιστοποιητικού  Γαλλικής  Γλώσσας  με  βαθμό  Αρκετά  Καλά.  (

CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE ).

4. Αντίγραφο του από 14-05-1996 πιστοποιητικού Προφίσιενσυ ( Εξαιρετικής Επίδοσης ) Αγγλικής Γλώσσας

με βαθμό Γ. ( CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH GRATE C ).

5. Αντίγραφο  του  από  12/1986  Πρώτου  Πιστοποιητικού  της  Αγγλικής  Γλώσσας  με  βαθμό  Α.  (  FIRST

CERTIFICATE IN ENGLISH  GRADE A). 

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα ( 4 ).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.
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Η υποψήφια Κ. Δ. του Χ. ( αίτηση με α.π. 20006/7-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης |( δημότης Π.-Χ.) εκδοθείσα από ΚΕΠ με ημερομηνία 30.05.2018,

από την οποία προκύπτει έχει δύο ( 2 ) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς, η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2), λόγω ότι  μέχρι  και  την  τελευταία  ημέρα της  προθεσμίας  υποβολής  των

αιτήσεων τα ανωτέρα τέκνα ήταν ανήλικα, όπως ρητώς ορίζεται στην Υπό Ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών,

περ. iv) της προκήρυξης. 

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η υποψήφια Κ. Δ. του Χ.  ( α.π. 20006/7-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Αρείω Πάγω),  διαθέτει

σπουδαία  επιστημονική  κατάρτιση,  με  μεταπτυχιακές  σπουδές,  είναι  γλωσσομαθής  και  έχει  αξιόλογη

επαγγελματική  εμπειρία.  Είναι  ευγενής,  με  ευθύτητα,  άνεση  και  ασφάλεια  λόγου,  ευστοχία  και  ακρίβεια  στις

απαντήσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον δήμο και επίγνωση της σπουδαιότητας του

ρόλου  του  νομικού  συμβούλου.  Επιπλέον,  εδώ  και  πολλά  χρόνια  διαθέτει  αξιόλογη  κοινωνική  δράση  καθώς

πρωταγωνίστησε στην ίδρυση και υποστηρίζει την λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Α.Μ.Ε.Α. Ανταποκρίνεται με

επιτυχία στα καθήκοντα του λειτουργήματός της και έχει  ήδη μία πολύ αξιόλογη επαγγελματική σταδιοδρομία

χωρίς αυτό να έχει αποβεί σε βάρος της οικογένειάς της καθώς τυγχάνει σύζυγος και μητέρα δύο ενήλικων αγοριών

που πραγματοποιούν σήμερα τις σπουδές τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10)  έλαβε τον βαθμό  εννιά κόμμα οκτώ

(9,8) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Κ. Δ.  υποψήφια Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

8,6

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 5,65

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0,30

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2
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(ανήλικα τέκνα)

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 32,35

6. Λ. Σ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια Λ. Σ. του Η. ( αίτηση με α.π. 20327/8-6-2018 ) κατέθεσε  όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019:

 Αντίγραφο  του  υπ’αριθμ.  5621/19-08-2003  πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Σχολής  Νομικών  και

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7,15).

 Αντίγραφο  του  υπ’ αριθμ.  2014/86/15-01-2018  μεταπτυχιακού  διπλώματος  ειδίκευσης  στις  Σύγχρονες

Ιατρικές  Πράξεις:  Δικαιική  Ρύθμιση  και  Βιοηθική  Διάσταση,  του  Διατμηματικού  Προγράμματος

Μεταπτυχιακών  Σπουδών,  του  τμήματος  Ιατρικής,  της  σχολής  Επιστημών  Υγείας  του  Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 9,15. Αναλυτικότερα 7,15 ( βασικός τίτλος σπουδών ) και 2 μόρια ( μεταπτ. τίτλος).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Λ. Σ. του Η. ( αίτηση με α.π. 20327/8-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5253/08-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ., από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Δ. 72810/27-

07-2005 (ΦΕΚ 193/05-08-2005), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 22-08-2005 με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 8251, προήχθη στο Εφετείο με την υπ. αριθμ. 148/22-7-2010 και στον Άρειο Πάγο με την υπ’

αριθμ. 255/12-05-2017 αποφάσεις του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα, ασκεί δικηγορία από 22-08-2005, δεν

έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Συνολικά δύο (2) υποθέσεις δικαστικής εκπροσώπησης με τις σχετικές αναθέσεις από το αρμόδιο όργανο

του Ο.Τ.Α.  

Συγκεκριμένα προς απόδειξη των ουσιαστικών της προσόντων κατέθεσε:

1.  Αντίγραφο  αποσπάσματος  πρακτικού  34/2012  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Πυλαίας – Χορτιάτη (ανάθεση υπόθεσης κτηματολογικών διαφορών)

            - Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  4855/2018  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  (περί

διόρθωσης κτηματολογικών διαγραμμάτων).
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2.  Αντίγραφο  αποσπάσματος  πρακτικού  39/2015  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Πυλαίας – Χορτιάτη (ανάθεση υπόθεσης κτηματολογικών διαφορών) 

-  Αντίγραφο  Αρθ.276  Ν.3463/2006 ενώπιον  του  Μονομελούς  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  (τακτική

διαδικασία)    ΚΥΡΙΑ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  (κατάθεση  λόγω  παρέλευσης  προθεσμίας)  (κτηματολογικές

διαφορές).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 0,94 . Αναλυτικότερα, 0,54 ( 1 έτος και 26 ημέρες δικηγορίας παρ. Αρείω Πάγω ) και

0,40 κατά αναλογία των δύο δικαστικών αποφάσεων.

Επιπλέον, κατέθεσε προς απόδειξη των ουσιαστικών της προσόντων τα κάτωθι:

1. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 9726/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διόρθωση

κτηματολογικών εγγραφών)

2. Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  9152/2014  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(αναγνώριση κυριότητας ακινήτου-διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής)

3. Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  1912/2014  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (περί

προστασίας των δημοσίων κτημάτων)

4. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5095/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(περί σύμβασης έργου ανώνυμης εταιρείας με Ν.Π.Δ.Δ.-Ο.Τ.Α., αγωγή τιμολογίων)

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 195/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (καθορισμός οριστικής τιμής

μονάδας απαλλοτριούμενων ακινήτων)       

6. Αντίγραφο  αποσπάσματος  πρακτικού  50/2013  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Πυλαίας  –  Χορτιάτη  (ανάθεση  υπόθεσης  καθορισμού  οριστικής  τιμής  μονάδας  αποζημίωσης

απαλλοτριωθέντος ακινήτου)   

7. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1412/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (καθορισμός οριστικής τιμής

μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου)  

8. Αντίγραφο  αποσπάσματος  πρακτικού  15/2012  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Πυλαίας – Χορτιάτη (ανάθεση υπόθεσης κτηματολογικών διαφορών)   

9. Αντίγραφο  αποσπάσματος  πρακτικού  21/2013  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Πυλαίας – Χορτιάτη (ανάκληση και εκ νέου ανάθεση υπόθεσης κτηματολογικών διαφορών)   

10. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2414/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (κτηματολογικές διαφορές)

11. Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  21665/2013  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών)

12. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2062/2015 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (καθορισμός οριστικής τιμής

μονάδας απαλλοτριούμενων ακινήτων)  

13. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 585/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

               (κτηματολογικές διαφορές)

14. Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  13848/2015  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(κυριότητα ακινήτου)
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15. Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  15642/2014  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(κυριότητα ακινήτου-διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής)

16. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  13/2014  απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (καθορισμός οριστικής τιμής

μονάδας αποζημίωσης)  

17. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  12967/2013  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική

διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών)

18. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ 30959/2014 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πρακτικά και Απόφαση της δημόσιας

συνεδρίασης  της  8ης  Οκτωβρίου  2014 του  Β’  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου  Θεσσαλονίκης

(παράσταση σε δικαστήριο για ποινικές υποθέσεις υπαλλήλων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)

19. Αντίγραφο  αποσπάσματος  πρακτικού  39/2015  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Πυλαίας – Χορτιάτη (ανάθεση υπόθεσης κτηματολογικών διαφορών)   

20. Αντίγραφο  Αρθ.276 Ν.3463/2006 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ

(κτηματολογικές διαφορές)

21. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 748/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

22. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 751/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

23. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  24076/2013  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική

διαδικασία εργατικών διαφορών)

24. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 6956/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 972/2018/22-01-2018 βεβαίωσης του Δ. Σ.Θ.  με συνημμένα :

 κατάσταση πίνακα συμβολαίων από 24-01-2007 έως 30-09-2011 (25 συμβόλαια),

 παραστάσεις σε δικαστήρια από 24-11-2005 έως 26-05-2015 (168 παραστάσεις),

 κατάσταση παραστάσεων από 31-08-2015 έως 22-01-2018 (45 παραστάσεις).

για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), λόγω μη

προσκόμισης καμίας ανάθεσης από αρμόδιο όργανο του ΟΤΑ ή του νομικού προσώπου αυτού, όπως ρητώς ορίζεται

στην Υπό Ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια Λ. Σ. του Η. ( αίτηση με α.π. 20327/8-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο  του  από  02-07-1999  πιστοποιητικού  επάρκειας  της  αγγλικής  γλώσσας  (PROFICIENCY

CERTIFICATE IN ENGLISH) του Διεθνούς Κολεγίου London (βαθμός πτυχίου Β).

 Αντίγραφο του από 16-12-2005 πιστοποιητικού επιτυχίας στις διαδικασίες της ενότητας Α1, Α2, Α3, Α4

διπλώματος  γαλλικών  σπουδών  1ου  ΒΑΘΜΟΥ  (DELF  A1,  Α2,  Α3,  Α4)  της  Εθνικής  Επιτροπής

DELF/DALF του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας.
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Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα ( 4 ).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης  όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 7/2019:

Η υποψήφια Λ. Σ. του Η. ( αίτηση με α.π. 20327/8-6-2018 ) κατέθεσε:

 Αντίγραφο του από 29-09-2016 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ( με επικύρωση ως προς την 

ακρίβεια των στοιχείων από την ιδία δικηγόρο με ημερομηνία επικύρωσης 8-6-2018) του Γραφείου 

Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Π. - Χ., από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένη στο 

Δημοτολόγιο του Δήμου Π. – Χ. του Ν. Θεσσαλονίκης στην 15132 (πρώην 8317 της Δημοτικής Ενότητας 

Π.) οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, ότι έχει συνάψει γάμο και ότι έχει  δύο ( 2 ) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς, η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η  υποψήφια  Λ.  Σ.  του  Η.  (  α.π.  20327/8-6-2018  αίτησης  για  την  κάλυψη  της  θέσης  Παρ’ Αρείω  Πάγω),  ,

αξιολογήθηκε  ως  εξελίξιμη  επιστημονικά  και  επαγγελματικά,  διαθέτει  αξιόλογη  επαγγελματική  εμπειρία,  είναι

ευγενής,  με  ευθύτητα,  άνεση  και  ασφάλεια  λόγου,  ευστοχία  και  ακρίβεια  στις  απαντήσεις  της  σχετικά  με  τα

καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον δήμο. Επιπλέον, λόγω της μακράς συνεργασίας της με Ο.Τ.Α., ως νομική

παραστάτρια αυτών, έχει μακρά και ευδόκιμη εμπειρία συνεργασίας με πρόσωπα από άλλους επιστημονικούς και

επαγγελματικούς κλάδους και εξειδικεύσεις για την επίτευξη κοινών στόχων. Τέλος, η επιτροπή προσμέτρησε στα

θετικά στοιχεία  της  προσωπικότητάς  της,  το  εύρος  των,  εκτός  επιστημονικού  και  επαγγελματικού  της  πεδίου,

ενδιαφερόντων της αλλά και το γεγονός ότι ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του λειτουργήματός της ενώ

παράλληλα είναι σύζυγος και μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης

που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10)  έλαβε τον βαθμό οκτώ κόμμα οκτώ (8,8)  (βλ.

πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Λ. Σ.  υποψήφια Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,15

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,54

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση, τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20) 0,40
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μετά από σχετική ανάθεση) υποθέσεις 

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 8,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 24,89

7. Μ. Χ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης

Ο υποψήφιος Μ. Χ. του Α., (  αίτηση με α.π. 19975/7-6-2018) κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο της υπ΄.αριθμ. Πιστ. 3083/29-7-1993 πτυχίου του Τμήματος Νομικής, στη Σχολή Νομικών και

Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 6.93 

 Αντίγραφο  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας  με  ειδίκευση  στη  Δημόσια

Διοίκηση.

 Αντίγραφο της υπ. αριθμ. 9563/18-4-2018 αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών του υποψηφίου στον

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών & Πληροφόρησης ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ως προς τη

αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου.

Η Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη την  με  αριθμό πρωτοκόλλου  15886/7-5-2018 Προκήρυξης  (  υπό  ενότητα Β.

Υποβολή, δικαιολογητικών, περ.  xi )  του Δ. Θέρμης, ότι “ αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή,

απαιτείται μόνο πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.”,  διαπίστωσε τη μη προσκόμιση πράξης

αναγνώρισης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των

αιτήσεων (8-6-2018) και αποφάσισε ομόφωνα την  βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0). 

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας  6,93 . Αναλυτικότερα 6,93  ( βασικός τίτλος σπουδών ).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο υποψήφιος κ.  Μ. Χ. του Α.  (   αίτηση με α.π.  19975/7-6-2018) κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα

πρακτικά 3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο του υπ’αριθμ. Πρωτ. 4724/23-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’αριθμ. Α.Υ.Δ. 71618/23-

06-1995 (ΦΕΚ 142/04-07-1995), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 13-07-1995  με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 4827 προήχθη στο Εφετείο με την υπ. αριθμ. 28/14-10-1999 και στον Άρειο Πάγο με την υπ’
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αριθμ. 72/16-10-2003 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα, ασκεί δικηγορία από 13-07-1995, δεν έχει

επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Αντίγραφο της υπ’αριθμ. Πρωτ. 17908/24-05-2018  βεβαίωσης του Δήμου Θέρμης από οποία προκύπτει η

ύπαρξη  επαγγελματικής  εμπειρίας  δικαστηριακής  και  συμβουλευτικής  σε  ζητήματα  που  αφορούν

εξειδικευμένα σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ αυτών.

 Συνολικά 437 γνωμοδοτήσεις και 278 δικαστικές αποφάσεις σχετικά με ζητήματα Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ.

αυτών:

Συγκεκριμένα για την απόδειξη των ουσιαστικών του προσόντων κατέθεσε:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  143/2005 (12-05-2005)  απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής του

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση σχετικά με την μεταβίβαση κληροτεμαχίου του Δήμου, σε ιδιώτη,

χωρίς την καταβολή τιμήματος.

          -Αντίγραφο έκθεσης της  07-06-2005  σχετικά με νομική βασιμότητα αίτησης για παραχώρηση

ακινήτων άνευ ανταλλάγματος.

2. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 27/2007 (05-02-2007) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής  

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για γνωμοδότηση σχετικά με την μη τήρηση των όρων 

           υπογραφέντων συμφωνητικών 

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με ενέργειες για μη συμμόρφωση από συμφωνητικό 

           μίσθωσης.

3. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 72/2007 (01-03-2007) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για γνωμοδότηση σχετικά με την αναγνώριση κυριότητας  νομής

και κατοχής τμημάτων κληροτεμαχίου κυριότητας του Δήμου, σε ιδιώτη.

          -Αντίγραφο έκθεσης της  12-04-2007  σχετικά με νομική βασιμότητα αίτησης για αναγνώριση

κυριότητας επί ακινήτων.

4. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 271/2007 (20-06-2007) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση σχετικά με την δυνατότητα αποδοχής δωρεάς

υπό όρους.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 20-09-2007 για την δυνατότητα αποδοχής δωρεάς υπό τρόπο.

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 271/2007 (21-12-2007) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για γνωμοδότηση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής οφειλών από

διορθωτικές πράξεις.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης για τον υπολογισμό εισφοράς σε χρήμα σε περίπτωση κύρωσης 

           διορθωτικών πράξεων.

6. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 337/2007 (01-08-2007) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση σχετικά με την νομιμότητα αιτήματος

αποζημίωσης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 27-09-2007 για την νομιμότητα αιτήματος αποζημίωσης.

7. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 533/2007 (13-12-2007) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για  γνωμοδότηση σχετικά  με την το νόμω βάσιμο ανταλλαγή

οικοπέδου.
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          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 25-02-2008 για την νομική βασιμότητα ανταλλαγής ακινήτων.

8. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 543/2007 (21-12-2007) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για γνωμοδότηση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των 

           οφειλών από διορθωτικές πράξεις.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 02-01-2008 για τον υπολογισμό εισφοράς σε χρήμα σε 

           περίπτωση κύρωσης διορθωτικών πράξεων.

9. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 35/2008 (23-01-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση και γνωμοδότηση σχετικά με την ανάθεση

και κατακύρωση προμήθειας.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 31-01-2008 για το νόμιμο της κατακύρωσης διαγωνισμού.

10. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 53/2008 (06-02-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση και γνωμοδότηση του Νομικού πλαισίου που

διέπει τις άδειες εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων επ’αμοιβή.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της  25-02-2008  σχετικά με τις άδειες εγκατάστασης εκδιδομένων

προσώπων επ’αμοιβή.

11. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 72/2008 (20-02-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση και γνωμοδότηση για το εάν υπάρχει κάποια

ιδιαιτερότητα για ιδιοκτήτες πρώην κληροτεμαχίων -νυν οικοπέδων σχετικά με την σύνταξη διορθωτικής

πράξης όσο και βεβαίωση χρηματικού καταλόγου της Οικονομικής 

           Υπηρεσίας του Δήμου.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της  26-02-2008  σχετικά με την σύνταξη διορθωτικής πράξης και

βεβαίωση χρηματικού καταλόγου. 

12. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 104/2008 (05-03-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για το νόμω βάσιμο του εξώδικου 

           συμβιβασμού με ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές επέκτασης με αντικείμενο:

         α) την καταβολή χρηματικής εισφοράς κατόπιν μετατροπής εισφοράς γης από τους ιδιοκτήτες προς

τον Δήμο Θέρμης.

  12.1α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0103001

   12.2α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0101014

                 12.3α   -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0304004

  12.4α   -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0103001

  12.5α   -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0202009

  12.6α   -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0408012

             12.7α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0105004

  12.8α    -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106016, 0304003

  12.9α    -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401012

  12.10α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407023

                12.11α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0603004

  12.12α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0102002

  12.13α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104004, 0104016

  12.14α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405011, 0502011

              12.15α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0105004

  12.16α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104007

  12.17α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0408011

  12.18α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0604005

               12.19α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0408008

  12.20α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0202009

  12.21α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203011

  12.22α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401001

                12.23α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0304004

  12.24α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0301008

  12.25α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0406012

  12.26α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401001

                12.27α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407009

  12.28α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203040, 0503002, 0106022

  12.29α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0301008

  12.30α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203040, 0503002, 010622

                12.31α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0201008

   12.32α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0105004

  12.33α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106013, 0602016

  12.34α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405014, 0604018

              12.35α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0301008

  12.36α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104007, 0302021

  12.37α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104006, 0105001

  12.38α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106013

               12.39α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106013, 0602016

   12.40α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104007

   12.41α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106013

  12.42α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0608012, 0608013

              12.43α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405011

  12.44α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0105004

  12.45α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401016, 0503005

  12.46α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0102004, 0104008, 0103018, 0205005, 0206001

               12.47α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0503011

  12.48α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0503010

  12.49α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0207003, 0207005

  12.50α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405011

                12.51α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0101019, 0101007

  12.52α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 00203010, 0608005, 0608014

  12.53α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0103019, 0205001

  12.54α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0102008

               12.55α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0302007

  12.56α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407001, 0303016

  12.57α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0602017

  12.58α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0603004

                12.59α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0302007

  12.60α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203023

  12.61α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0305004

  12.62α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407025, 0204072

               12.63α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0301010, 0301011, 0301002

  12.64α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0305004

  12.65α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0205012

  12.66α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0408012

               12.67α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104010

  12.68α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 204004

  12.69α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0604015, 0403080

  12.70α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. Της Π.Τ.

               12.71α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. Του Σ.Τ

  12.72α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. Της Α.Τ.

  12.73α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. Του Α.Τ., της Μ.Τ, της Τ.Μ.

  12.74α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0304013

               12.75α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0408003

  12.76α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203040, 0503002, 0106022

  12.77α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0301008

  12.78α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0406012

               12.79α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0304013

  12.80α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407009

  12.81α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407010

  12.82α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0505008

                12.83α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0304006

  12.84α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106005, 0504012, 0203037

  12.85α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203015

  12.86α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104008

               12.87α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0105004

  12.88α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0302013

  12.89α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0406021

  12.90α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0602012

               12.91α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0408004

  12.92α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0202006

  12.93α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405011

  12.94α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0206003

               12.95α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401025

  12.96α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0107001

  12.97α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401003, 0204006

  12.98α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0606008

              12.99α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106012, 0108015

 12.100α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0107001

 12.101α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401025

 12.102α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401025

               12.103α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104004, 0104016

 12.104α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0107001

 12.105α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0206003

12.106α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0401003, 0204006

              12.107α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0301013

 12.108α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0107001

 12.109α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0606008

              12.110α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0504008

 12.111α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0406011. 

 12.112α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0305022.

 12.113α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0607008, 0607010 .

               12.114α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0504007.

 12.115α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104007, 0302021 .

 12.116α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0404004 .

 12.117α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407006 .

              12.118α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0206009.

12.119α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0206009 .

12.120α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

               ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0607007 .

12.121α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0504021, 0504001.

             12.122α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0102002.

12.123α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0607018 .

12.124α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0403008, 0604015

12.125α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0201013, 0502007, 0502017 .

              12.126α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0403008, 0604015

 12.127α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0108009

12.128α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0106005, 0504012, 02050057

12.129α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407022, 0207001, 0203023

12.130α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0604017

             12.131α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0603014, 0605001

12.132α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0107001

12.133α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0302022, 0305006, 0601007, 0604004

12.134α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0102003

              12.135α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203032, 0201002

 12.136α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0103005

12.137α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0503011

12.138α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0603019

12.139α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0108004

             12.140α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104017, 0104018

12.141α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0603014, 0605001,0604007

12.142α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0602011

12.143α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407024

              12.144α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203040, 0503002, 0106022

12.145α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405005

12.146α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405014

 12.147α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0203040, 0503002, 0106022

 12.148α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0107001 .

              12.149α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0205001, 0103019, 030202

12.150α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0305008

12.151α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104016 .

12.152α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104004 .

              12.153α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0105008 .

12.154α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407006.

12.155α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 
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              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0305012.

12.156α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0104017, 0104018

12.157α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0505002

12.158α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0205012

              12.159α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407023

12.160α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0202012

12.161α -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0608010, 0204008 .

12.162α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0103014 .

12.163α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0605003.

              12.164α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0408011 .

12.165α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0407023 .

12.166α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0405014

12.167α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0602006.

              12.168α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0404010.

12.169α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0502001 .

12.170α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0402005

12.171α  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. 0504008

          β) την καταβολή της αποζημίωσης από τον Δήμο Θέρμης προς τους ιδιοκτήτες

   12.1β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 02040120, 05005015

   12.2β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0404001

   12.3β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0105006

   12.4β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0204012
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   12.5β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0101006

   12.6β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0303016

   12.7β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0101006

   12.8β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0302025, 04050

   12.9β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0405013

 12.10β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0505005

 12.11β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0202005

 12.12β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0201010

 12.13β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0101022, 0101024

 12.14β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0101024

 12.15β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0101024, 0101022

 12.16β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0202005

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0603007 

12.17β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0607004

 12.18β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0105006

 12.19β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0605007

 12.20β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203044

 12.21β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0103001, 0101006

 12.22β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0103001

 12.23β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0406011

 12.24β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0108004

 12.25β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   
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              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 04020011, 0301019

 12.26β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0402011

 12.27β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0406011

 12.28β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0205016

 12.29β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0204005

 12.30β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0106004

 12.31β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0607017

 12.32β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0202007

 12.33β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0303007

 12.34β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0505012

 12.35β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0302014

 12.36β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0504002

 12.37β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0603011

 12.38β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0505007

 12.39β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203045

 12.40β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203020

 12.41β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203045

 12.42β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0303007

 12.43β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0303007

 12.44β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0605008

 12.45β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0406005, 0504011

 12.46β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   
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              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0301001

 12.47β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0402011, 0301001

 12.48β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0602005

 12.49β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0604009

 12.50β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0302010

 12.51β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0407001

 12.52β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203038

 12.53β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0601009

 12.54β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0105006

 12.55β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0303007

 12.56β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0105006

 12.57β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0401016

 12.58β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0404007, 010700

 12.59β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0603016, 0603003

 12.60β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0204018

 12.61β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0404001

 12.62β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0505010, 0101006, 0103001, 0606007, 0204019

 12.63β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0406017

 12.64β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0505007

 12.65β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0405012

 12.66β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203020

 12.67β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   
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              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0505004

 12.68β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0606007, 0204019, 0505010, 0102006, 0103001

 12.69β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0403009

 12.70β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0305006, 0601007, 0302022

 12.71β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0605007

 12.72β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0406011

 12.73β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0101024, 0603003

 12.74β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203015

 12.75β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0201013, 0502007, 0502017

 12.76β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0402013, 0301018.

 12.77β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0203037, 0504012

 12.78β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0205007, 0104009

 12.79β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0207001, 0203023

 12.80β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0405012

 12.81β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0504004, 0504022, 0203046, 0203047

 12.82β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0304004

 12.83β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0104002, 0205014

 12.84β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0302012

 12.85β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0101006

 12.86β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0407007

 12.87β  -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0201019

13. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 147/2008 (02-04-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 
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           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για γνωμοδότηση σχετικά με την δυνατότητα παραχώρησης της 

             χρήσης ακινήτου.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 28-05-2008 σχετικά με την δυνατότητα παραχώρησης χρήσης 

           ακινήτου.

14. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 202/2008 (23-04-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση και γνωμοδότηση σχετικά με την 

           δυνατότητα επιμερισμού της εισφοράς, σε περίπτωση πώλησης ενός οικοπέδου από το σύνολο 

           ιδιοκτησιών του ιδίου ιδιοκτήτη.

          -Αντίγραφο έκθεσης της 25-07-2008 σχετικά με επιμερισμό της εισφοράς σε χρήμα σε 

           περίπτωση πώλησης οικοπέδου από το σύνολο ιδιοκτήτη.

15. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 409/2008 (24-09-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης για παραχώρηση

χρήσης 

             κοινόχρηστου χώρου, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και στεγάστρων πάνω στις 

           στάσεις των αστικών συγκοινωνιών.

          -Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης.

16. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 178/2009 (20-05-2009) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση και γνωμοδότηση σχετικά με την 

           παραχώρηση με εκποίηση, άνευ δημοπρασίας, ακινήτου σε ιδιώτη.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 16-06-2009 σχετικά με το αν είναι νομότυπη ή όχι η παραχώρηση 

           ακινήτου άνευ δημοπρασίας.

17. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 179/2009 (20-05-2009) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση και γνωμοδότηση σχετικά με την 

           παραχώρηση με εκποίηση, άνευ δημοπρασίας, τμήματος αγροτικού δρόμου σε ιδιώτη.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 08-07-2009 σχετικά με το αν είναι νομότυπη ή όχι η παραχώρηση 

           ακινήτου άνευ δημοπρασίας.

18. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 180/2009 (20-05-2009) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την διερεύνηση και γνωμοδότηση σχετικά με την 

           παραχώρηση με εκποίηση, άνευ δημοπρασίας, δημοτικής έκτασης σε ιδιώτη.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 16-06-2009 σχετικά με το αν είναι νομότυπη ή όχι η παραχώρηση 

           ακινήτου άνευ δημοπρασίας.

19. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 248/2009 (08-07-2009) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           υποβολή υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 10-07-2009 σχετικά με την 956/2009 απόφαση του  Διοικητικού 

           Εφετείου.

20. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 321/2009 (30-09-2009) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           κατάρτιση εργολαβικής σύμβασης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 08-07-2009 σχετικά σχετικά με την κατάρτιση εργολαβικής 

           σύμβασης.

21. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 142/2010 (14-04-2010) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 
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           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με το 

           ζήτημα της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το ζήτημα της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης.

22. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 439/2010 (01-12-2010) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           δυνατότητα ικανοποίησης αιτημάτων ιδιωτών για επανακαθορισμό υπολειπόμενων δόσεων 

           εισφοράς σε χρήμα λόγω επέκτασης του σχεδίου πόλεως.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 10-01-2011 σχετικά με τον επανακαθορισμό υπολειπόμενων 

           δόσεων εισφοράς σε χρήμα.

23. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 87/2011 (03-05-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με 

           εκμισθώσεις Δημοτικών αγροτεμαχίων των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.

          -Αντίγραφο της 23-05-2011 σχετικά με την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           εκμισθώσεις ακινήτων μετά την λήξη μισθώσεων.

24. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 173/2011 (16-06-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το αν πρέπει να 

           επιστραφεί το ποσό εισφοράς σε χρήμα που κατέβαλε ιδιοκτήτης ακινήτου στην επέκταση 

           σχεδίου πόλεως μετά από ακύρωση της πράξης εφαρμογής για το ακίνητο αυτό.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 14-07-2011 σχετικά με επιστροφή ποσού εισφοράς σε χρήμα.

25. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 174/2011 (16-06-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις περαιτέρω νόμιμες 

           ενέργειες για την μείωση της δόσης από εισφορά σε χρήμα.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 30-06-2011 σχετικά με νομικό καθεστώς ρύθμισης οφειλής 

            εισφοράς σε χρήμα.

26. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 192/2011 (30-06-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για έρευνα σε κτηματολογικά γραφεία-υποθηκοφυλακεία  

           σχετικά με την διέλευση από ιδιωτικά αγροτεμάχια του αγωγού αποχέτευσης.

          -Αντίγραφο έρευνας της 26-09-2011 ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε κτηματολογικά γραφεία και 

            υποθηκοφυλακεία.

27. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 295/2011 (31-08-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με το 

           πρόσωπο που φέρει το βάρος για την αναπροσαρμογή του δικτύου ΔΕΗ στα πλαίσια εργασιών 

           σε περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης.

          -Αντίγραφο της 05-10-2011 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με βάρος δαπανών 

           από ΔΕΗ-ΔΗΜΟ για επαναπροσαρμογή του δικτύου.

28. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 312/2011 (07-09-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με την 

           αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. 

           -Αντίγραφο της 05-10-2011 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αντικατάσταση 

           άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. 

29. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 386/2011 (12-10-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με την 
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           διαδικασία σύνταξης διαρθρωτικών πράξεων εφαρμογής.

         -Αντίγραφο της 21-11-2011 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την διαδικασία 

           κύρωσης διαρθρωτικών πράξεων εφαρμογής.

30. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 433/2011 (09-11-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με την 

            παράταση εισφοράς κατά χρήση γης.

          -Αντίγραφο της παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με την παράταση εισφοράς 

           κατά χρήση γης Δημοτικού Λατομείου.

31. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 439/2011 (16-11-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με  την 

           κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών συλλεκτήρων αγωγών.

          -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την διέλευση αγωγών 

           αποχέτευσης από αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τρίτων.

32. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 496/2011 (14-12-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με 

           προβλήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους 

           Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και τα Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ που 

           χρεώνονται από τον Δήμο.

          -Αντίγραφο  της 14-12-2011 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με υπολογισμό 

           χρεωστέας επιφάνειας σε κατοικίες σε αγροτικές περιοχές-αλλαγή χρεώσεων σε ακίνητα.

33. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 25/2012 (25-01-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με 

           την νομιμότητα τς κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

          -Αντίγραφο  της 26-01-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με νομικό 

           καθεστώς που διέπει την κατάσχεση εις χείρας τρίτου ως προς την υπό κρίση υπόθεση.

34. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 37/2012 (01-02-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με 

           αίτημα για ανέγερση οικημάτων προς μίσθωση σε εκδιδόμενες με αμοιβή γυναίκες.

          -Αντίγραφο  της 21-02-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση για την 

           άδεια εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων επ’ αμοιβή.

35. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 73/2012 (22-02-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά  με τον εξώδικο 

           συμβιβασμό και με κατάργηση δικών που εκκρεμούν.

          -Αντίγραφο  γνωμοδότησης της 23-02-2012 για την υπογραφή εξώδικου συμβιβασμού 

           κατάργησης δίκης.

36. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 85/2012 (29-02-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με θέμα 

           που προέκυψε με κατάστημα.

          -Αντίγραφο   της 08-03-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με σφράγιση 

           καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

37. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 113/2012 (14-03-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με την 
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           διασφάλιση και είσπραξη των απαιτήσεών του από εταιρείες παραγωγής ενέργειας.

          -Αντίγραφο   της 31-03-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με οφειλόμενες 

           ενέργειες λόγω μη απόδοσης στο Δήμο των εισπραχθέντων για ΤΑΠ, ΔΤ και ΔΦ.

38. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 151/2012 (04-04-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά  με 

           προσφυγή εταιρείας.

          -Αντίγραφο   της Απριλίου-2012 παροχής  έγγραφων συμβουλών για το νόμω και ουσία βάσιμο 

           της ένστασης.

39. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 199/2012 (16-05-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για την εκποίηση 

           ακινήτων του Δήμου.

          -Αντίγραφο   της 30-05-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με τις 

           προϋποθέσεις πώλησης δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

40. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 214/2012 (29-02-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           αίτηση θεραπείας για επαναχορήγηση της ανακληθείσας άδειας λειτουργίας καταστήματος. 

          -Αντίγραφο   της 10-05-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

          αίτηση θεραπείας για επαναχορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπαίθριου κέντρου 

          διασκέδασης κατόπιν σχετικής ανακλητικής απόφασης.

41. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 246/2012 (13-06-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           απ΄ευθείας εκποίηση Δημοτικών εκτάσεων.

          -Αντίγραφο   της 01-08-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           δυνατότητα εκποίησης απ’ ευθείας και άνευ δημοπρασίας έκτασης.

42. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 301/2012 (11-07-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           αποκατάσταση χώρων που εκμισθώνει ο Δήμος.

          -Αντίγραφο   της 11-07-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           αποκατάσταση χώρων που εκμισθώνει ο Δήμος-Μισθωτική υπόθεση.

43. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 364/2012 (22-08-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον αποκεντρωμένης διοίκησης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 24-08-2012 για άσκηση προσφυγής ενώπιον αποκεντρωμένης 

           διοίκησης.

44. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 383/2012 (19-09-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           ένσταση-ειδική διοικητική προσφυγή..

          -Αντίγραφο της 20-09-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για το νόμω και ουσία 

           βάσιμο της ένστασης (ειδικής διοικητικής προσφυγής).

45. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 384/2012 (19-09-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για την 

           αποσαφήνιση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με 
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           καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

          -Αντίγραφο της 18-10-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αγωγή μείωσης 

           μισθωμάτων.

46. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 404/2012 (27-09-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           επίδοση κατασχετηρίων σε χέρια τρίτων.

          -Αντίγραφο της 28-09-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με επιβολή  

           κατάσχεσης σε χέρια τρίτου.

47. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 405/2012 (27-09-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου περί ζώων συντροφιάς..

          -Αντίγραφο της 28-09-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με διατήρηση 

           οικόσιτου ζώου σε ακίνητο-αύλιο χώρο.

48. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 408/2012 (03-10-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό.      

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 16-11-2012 σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό.

49. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 417/2012 (10-10-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για έκδοση 

           πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

          -Αντίγραφο της 18-10-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με έκδοση 

           πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

50. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 440/2012 (31-10-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για αποσαφήνιση     

            υποχρεώσεων και δικαιωμάτων πριν την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συνεργασίας.

          -Αντίγραφο της 13-11-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με σύμβαση για 

           εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων. 

51. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 441/2012 (31-10-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για προσφυγή 

           στο γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης.

          -Αντίγραφο της 13-11-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  προσφυγή 

           στο γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης.

52. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 475/2012 (16-11-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση 

           για εκποίηση Δημοτικής έκτασης άνευ δημοπρασίας.

          -Αντίγραφο της 11-02-2013 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση για απ’ 

           ευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης.

53. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 476/2012 (16-11-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           ένσταση-ειδική διοικητική προσφυγή.

          -Αντίγραφο της 15-11-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για το νόμω και ουσία 

           βάσιμο της ένστασης (ειδικής διοικητικής προσφυγής).

54. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 499/2012 (28-11-2012) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

 63



           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

          -Αντίγραφο της 27-11-2012 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για έγγραφο της 

           Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

55. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 14/2013 (21-01-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           αίτηση προς την Τειρεσίας Α.Ε..

          -Αντίγραφο της 23-02-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για άρση δυσμενών σε 

          Τειρεσίας ΑΕ και υποβολή τους στην Τειρεσίας.

56. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 18/2013 (21-01-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           ένδικων μέσων κατά της αποκεντρωμένης διοίκησης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 23-01-2013 για βασιμότητα άσκησης προσφυγής  κατά της 

           αποκεντρωμένης διοίκησης.

57. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 33/2013 (06-02-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           αίτηση για την κατάληψη ή όχι κοινόχρηστης ή δημοτικής έκτασης.

          -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για αίτηση ιδιώτη σχετικά με τον 

           ιδιοκτησιακό χαρακτήρα ακινήτου.

58. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 140/2013 (10-04-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης για προσφυγή ενώπιον της ειδικής 

           επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 σχετικά με ακύρωση απόφασης που αφορά 

           παράταση εισφοράς κατά χρήση Δημοτικού Λατομείου.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης για  προσφυγή ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του 

           Ν.3463/2006.

59. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 155/2013 (17-04-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           δικαίωμα αποζημίωσης ιδιωτών από πράξη εφαρμογής.

          -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με το δικαίωμα ιδιωτών να λάβουν 

           αποζημίωση για τα επικείμενα στην ιδιοκτησία της επέκτασης του ρυμοτομικού σχ.Θέρμης.

60. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 166/2013 (03-06-2013) απόφασης ανάθεσης της Δημοτικής 

           Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΔΕΠΠΑΘ) για 

            παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για την άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως κατά της πράξης 

           επιστροφής χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

          -Αντίγραφο της Ιουνίου 2013 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με άσκηση 

           αίτησης ανάκλησης πράξης ελεγκτικού συνεδρίου.

61. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 172/2013 (24-04-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           αίτημα για ανταλλαγή αγροτεμαχίου με αγροτεμάχιο του Δήμου και την σύνταξη συμβολαίου.

          -Αντίγραφο της 12-06-2013 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτημα ιδιωτών 

           για ανταλλαγή ακινήτων.

62. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 197/2013 (22-05-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής
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           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με:

    67.2  προσφυγή  κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση 

           υπηρεσιών ιατρού εργασίας.

          -Αντίγραφο της 24-05-2013 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με προσφυγή 

           ιδιώτη κατά πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

63. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 237/2013 (12-06-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με θέματα.

          - Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά 

            με θέματα.

64. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 267/2013 (26-06-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           εφαρμοστέα νομοθεσία που διέπει τις απ’ ευθείας αναθέσεις προμήθειας ανταλλακτικών και 

           εργασιών επισκευής οχημάτων.

          - Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει 

            την προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασιών για τα οχήματα του Δήμου.

65. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 329/2013 (31-07-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης για άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με απόρριψη 

           προσφυγών του Δήμου Θέρμης και εταιρείας “Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων ΑΕ”.

          - Αντίγραφο γνωμοδότησης για άσκηση ένδικων μέσων κατά απόφασης της 1ης Ειδικής 

            Επιτροπής του αρθρου 152 Ν.3463/2006 σχετικά με απόρριψη προσφυγών του Δήμου Θέρμης 

            και εταιρείας “Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων ΑΕ”.

66. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 429/2013 (09-10-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου να 

           ικανοποιηθεί αίτημα υπαλλήλου.

          -Αντίγραφο της 06-12-2013 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με ικανοποίηση 

            αιτήματος υπαλλήλων-διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών.

67. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 430/2013 (09-10-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           αίτηση-αναφορά ιδιώτη.

          -Αντίγραφο της 10-12-2013 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση-αναφορά 

           ιδιώτη.

68. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 431/2013 (09-10-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για ικανοποίηση 

           αιτήματος Αγροτικού Συνεταιρισμού.

          -Αντίγραφο της 30-11-2013 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για ικανοποίηση 

           αιτήματος Αγροτικού Συνεταιρισμού.

69. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 538/2013 (27-11-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για ικανοποίηση 

           αιτήματος νομικού προσώπου.

          -Αντίγραφο της 21-02-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για ικανοποίηση 
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           αιτήματος νομικού προσώπου.

70. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 538/2013 (27-11-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

            ερμηνεία νόμων περί τακτοποίησης ακινήτων.

          -Αντίγραφο της 28-03-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

            ερμηνεία νόμων περί τακτοποίησης ακινήτων.

71. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 32/2014 (29-01-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για την διαδικασία 

           αποζημίωσης των εκτάσεων που ρυμοτομούνται.

          -Αντίγραφο της 10-02-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           διαδικασία αποζημίωσης των εκτάσεων που ρυμοτομούνται με πράξη εφαρμογής.

72. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 81/2014 (26-02-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           αναφορά-προσφυγή ιδιωτών για την αποκατάσταση υλικής και ηθικής βλάβης των έννομων 

            συμφερόντων.

          -Αντίγραφο της 10-02-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για την αποκατάσταση 

           υλικής και ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων της που προκλήθηκε από ενέργεια ή 

           παράλειψη ενέργειας διοικητικής αρχής.

73. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 122/2014 (19-03-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά το τέλος παρεπιδημούντων.

           -Αντίγραφο της 19-12-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αιτήσεις 

            συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών προς την αρμόδια επιτροπή.

74. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 133/2014 (28-03-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           τις ενέργειες που απαιτούνται για παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου.

          - Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  παράταση σύμβασης μίσθωσης 

            ακινήτου.

75. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 152/2014 (09-04-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           απάντηση-γνωμοδότηση στην προδικαστική προσφυγή Νομικού Προσώπου.

           -Αντίγραφο της 12-04-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

            προδικαστική προσφυγή Νομικού Προσώπου.

76. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 156/2014 (09-04-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης για την προσφυγή ενώπιον

           της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 17-04-2014 για το νόμω και ουσία βάσιμο άσκησης προσφυγής 

           κατά απόφασης του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

77. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 159/2014 (09-04-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           αίτηση ανάκλησης θεραπείας ιδιώτη για ανάκληση απόφασης Δημάρχου.

           -Αντίγραφο της 28-04-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 
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            αίτηση ανάκλησης θεραπείας ιδιώτη για ανάκληση απόφασης Δημάρχου.

78. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 182/2014 (16-04-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           βασιμότητα αιτήματος οικοπεδούχων για άρση παύσης εργασιών και για αλλαγή ονόματος 

            ιδιοκτήτη.

           -Αντίγραφο της 02-05-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

            βασιμότητα αιτήματος οικοπεδούχων για άρση παύσης εργασιών και για αλλαγή ονόματος 

            ιδιοκτήτη.

79. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 215/2014 (09-12-2014) απόφασης ανάθεσης της Δημοτικής 

           Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών 

            συμβουλών σχετικά με την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων.

           -Αντίγραφο της 30-12-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με καταγγελία 

            μισθωτικής σύμβασης.

80. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 218/2014 (14-05-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με

           την απάντηση-γνωμοδότηση στην ένσταση κατά της εκπόνησης μελέτης αναδασμού 

           αγροκτήματος.

           -Αντίγραφο της 25-05-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με ένσταση 

            νομικού προσώπου ενώπιον του Δήμου.

81. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 247/2014 (28-05-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με

           την σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του ΑΣΕΠ.

           -Αντίγραφο της 10-06-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με υπόμνημα 

            ενώπιον του ΑΣΕΠ.

82. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 257/2014 (24-11-2014) απόφασης ανάθεσης της Δημοτικής 

           Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΔΕΠΠΑΘ) για 

            παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με απάντηση σε εξώδικη δήλωση.

          -Αντίγραφο της παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με εξώδικη απάντηση μετά από 

           εξώδικη δήλωση ιδιώτη.

83. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 279/2014 (25-06-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση 

           απόφασης 217/2014 του ΔΣ του Δήμου για μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτους της υπό 

           εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 27-06-2014 για το νόμω και ουσία βάσιμο άσκησης προσφυγής 

           ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση απόφασης 

           217/2014 του ΔΣ του Δήμου για μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτους της υπό εκκαθάριση 

           Δημοτικής  Επιχείρησης Βασιλικών.

84. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 280/2014 (25-06-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του αρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση 

           απόφασης 218/2014 του ΔΣ του Δήμου για μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτους της υπό 
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           εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 27-06-2014 για το νόμω και ουσία βάσιμο άσκησης προσφυγής 

           ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση απόφασης 

           218/2014 του ΔΣ του Δήμου για μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτους της υπό εκκαθάριση 

           Δημοτικής  Επιχείρησης Βασιλικών.

85. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 332/2014 (23-07-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ σχετικά με την έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε ακίνητα

στο αγρόκτημα Ταγαράδων.

          -Αντίγραφο έρευνας της 05-08-2014 σχετικά με ιδιοκτησιακό καθεστώς δύο κληροτεμαχίων στο 

           αγρόκτημα Ταγαράδων .

86. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 434/2014 (24-09-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με

            ζήτημα που προέκυψε στα πλαίσια του έργου “Ασφαλτοστρώσεις αστικής οδοποιίας,  

            έτους 2010”.

          -Αντίγραφο της 06-10-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με απόφαση του 

            Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που έκανε δεκτή αίτηση θεραπείας

            Νομικού Προσώπου. 

87. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 554/2014 (03-12-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           ή μη ενδίκων μέσων κατά απόφασης 6721/2014 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με 

           καθορισμό μισθώματος για χρήση δημοτικού ακινήτου. 

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 03-12-2014 για  άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης 

           6721/2014 Ειρηνοδικείου.

88. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 566/2014 (10-12-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση        

            ενδίκου βοηθήματος σε σχέση με ανακοίνωση δίκης. 

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 29-01-2015 για  άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε σχέση με 

           ανακοίνωση δίκης. 

89. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 587/2014 (17-12-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           ή μη ενδίκων μέσων κατά απόφασης 9656/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

           σχετικά με απαίτηση είσπραξης μισθωμάτων. 

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 19-12-2014 για  άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης 

           9656/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου.

90. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 49/2015 (04-02-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με

           απάντηση σε εξώδικη δήλωση όχληση.

          -Αντίγραφο της 20-02-2015 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με εξώδικη 

           δήλωση όχληση.

91. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 245/2015 (06-02-2015) απόφασης ανάθεσης του Δημάρχου

           του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης-έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά

           με απάντηση σε αίτηση-υπόμνημα εταιρείας.
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          -Αντίγραφο της 06-02-2015 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αιτιάσεις

           και αιτήματα εταιρείας.

92. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 107/2015 (11-03-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με

           αιτήματα προέγκρισης ίδρυσης κέντρων διασκέδασης.

          -Αντίγραφο της 24-03-2015 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αιτήματα 

           έκδοσης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

93. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 150/2015 (24-03-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων 

           κατά απόφασης 903/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 26-03-2015 για  άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης 

           903/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου.

94. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 238/2015 (13-05-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας για προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 26-05-2015 για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της έγκρισης πρακτικού 

           δημοπρασίας για προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου.

95. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 310/2015 (17-06-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           απόφασης πρακτικού ΔΣ του Δήμου για εκποίηση δημοτικών ακινήτων.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 18-06-2015 για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της απόφασης πρακτικού

           ΔΣ του Δήμου για εκποίηση δημοτικών ακινήτων.

96. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 332/2015 (01-07-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου

           να γνωρίζει η υπηρεσία τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με παράνομη διαφημιστική πινακίδα.

          -Αντίγραφο της 09-07-2015 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για  ενέργειες σχετικά

           με αιτήματα ιδιωτών για παράνομη διαφημιστική πινακίδα.

97. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 346/2015 (15-07-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου

           να γνωρίζει η υπηρεσία τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με καταβολή ποσού από αυθαίρετη 

           χρήση ακινήτου και αποβολή από το μίσθιο.

          -Αντίγραφο της 05-08-2015 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με καταβολή 

           ποσού από αυθαίρετη χρήση ακινήτου και αποβολή από το μίσθιο.

98. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 347/2015 (15-07-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για μελέτη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης με σκοπό

            την παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με επισκευές του μισθίου.

          -Αντίγραφο της 30-07-2015 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αποκατάσταση 

            βλαβών, επισκευές σε ακίνητα με εκμισθωτή τον Δήμο.
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99. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 366/2015 (29-07-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση 

          απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για προεκτίμηση αμοιβής για σύνταξη μελέτης ανάπτυξης  

           ενεργών κατολισθήσεων.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 30-07-2015 για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της             

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση απόφασης της Οικονομικής 

           Επιτροπής για προεκτίμηση αμοιβής για σύνταξη μελέτης ανάπτυξης ενεργών κατολισθήσεων.

100. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 408/2015 (02-09-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           ή μη ένδικου μέσου κατά απόφασης 10305/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 27-08-2015 για την άσκηση ένδικων μέσων κατά απόφασης 

          10305/2015 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

101. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 413/2015 (07-09-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης όσον αφορά εξώδικο συμβιβασμό.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 07-09-2015 για  εξώδικο συμβιβασμό.

102. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 414/2015 (09-09-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης όσον αφορά εξώδικο συμβιβασμό.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 07-09-2015 για  εξώδικο συμβιβασμό.

103. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 416/2015 (09-09-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με την εν μέρει 

           ακύρωση απόφασης του ΔΣ του Δήμου για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

           2015.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 23-09-2015 για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της             

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 σχετικά με την εν μέρει ακύρωση απόφασης του ΔΣ 

           του Δήμου για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2015.

104. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 496/2015 (21-10-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση 

           απόφασης του ΔΣ του Δήμου για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας 

           (ΣΔΑΕ).

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 29-10-2015 για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της             

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση απόφασης του ΔΣ του Δήμου για 

           την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ).

105. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 509/2015 (04-11-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με τους 

           κανονισμούς νεκροταφείων.

          -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με νομικό καθεστώς νεκροταφείων.

106. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 630/2015 (30-12-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου να 

           διερευνηθεί το σύνολο του φακέλλου στην υπόθεση Διοικητικής Αποβολής ιδιώτη.
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          -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με Διοικητική Αποβολή ιδιώτη.

107. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 31/2016 (13-05-2016) απόφασης ανάθεσης του Διοικητικού 

          Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  για παροχή 

          γνωμοδότησης σχετικά με τις εξώδικες υποθέσεις και δικαστικές ενέργειες για να εισπραχθούν οι 

          οφειλές από τους μισθωτές σχολικών κυλικείων.

         -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το νομικό καθεστώς των μισθώσεων σχολικών κυλικείων.

108. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 71/2016 (17-02-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου να 

           γνωρίζει η υπηρεσία εάν μπορεί να δεχτεί τα αιτήματα για μεταβίβαση αδειών ίδρυσης και 

           λειτουργίας κέντρων διασκέδασης. 

         -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με μεταβίβαση αδειών ίδρυσης και 

           λειτουργίας.

109. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 72/2016 (17-02-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για εκτέλεση έργου συντηρήσεις, μικροκατασκευές 

           αθλητικών εγκαταστάσεων.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 18-02-2016 για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της             

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής 

           Επιτροπής για εκτέλεση έργου συντηρήσεις, μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων.

110. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 79/2016 (24-02-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης για την άσκηση ένδικου μέσου 

           κατά απόφασης 17454/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 24-02-2016 για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 17454/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου.

111. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 112/2016 (09-03-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής 

           του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

           για δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου.

112. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 119/2016 (16-03-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ την διαδικασία διάρθρωσης αρχικών κτηματολογικών 

           εγγραφών .

          -Αντίγραφο κτηματολογικού γραφείου Βασιλικών πιστοποιητικού καταχώρησης εγγραπτέας 

           πράξης. 

113. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 143/2016 (30-03-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           ή μη ενδίκου βοηθήματος για διεκδίκηση αποζημίωσης από ασφαλιστική.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 07-07-2016 για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου σχετικά με την 

           αξίωση του δήμου για διεκδίκηση αποζημίωσης από όχημα.
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114. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 150/2016 (06-04-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για ενστάσεις και διενέργεια δημοπρασίας για προμήθεια 

           ηλεκτρολογικού υλικού.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 11-04-2016 για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της απόφασης της              

           Οικονομικής Επιτροπής για ενστάσεις και διενέργεια δημοπρασίας για προμήθεια 

           ηλεκτρολογικού υλικού.

115. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 163/2016 (13-04-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη 

           ένδικου μέσου κατά απόφασης 14232/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 14-04-2016 για την άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 14232/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου.

116. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 179/2016 (20-04-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών για εφαρμογή 

           διατάξεων εμπορικών μισθώσεων. 

         -Αντίγραφο της 20-06-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με εφαρμογή 

          διατάξεων εμπορικών μισθώσεων. 

117. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 189/2016 (27-04-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

          υπόμνημα-αίτηση του Ιγνατίου Μάγκου για χορήγηση ή μη άδειας επιχειρήσεως υγειονομικού 

           ενδιαφέροντος. 

         -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  υπόμνημα-αίτηση ιδιώτη για 

           χορήγηση ή μη άδειας επιχειρήσεως υγειονομικού ενδιαφέροντος.

118. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 219/2016 (25-05-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με πράξη 

           Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία επεστράφη χρηματικό ένταλμα. 

         -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου με 

          την οποία επεστράφη χρηματικό ένταλμα.

119. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 259/2016 (15-06-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση 

           ιδιώτη για χορήγηση ή μη άδειας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

         -Αντίγραφο της 20-06-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση          

           ιδιώτη για χορήγηση ή μη άδειας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

120. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 321/2016 (27-07-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           προσδιορισμό της έννοιας του μη στεγασμένου χώρου και του τρόπου καθορισμού των 

           δημοτικών τελών.

         -Αντίγραφο της 04-08-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με προσδιορισμό 

           της έννοιας του μη στεγασμένου χώρου και του τρόπου καθορισμού των δημοτικών τελών.

121. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 359/2016 (24-08-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής
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           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση εταιρείας περί 

           αντικατάστασης άδειας λειτουργίας επιχείρησης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 22-08-2016 για την αίτηση αντικατάστασης άδειας λειτουργίας 

           καταστήματος.

122. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 360/2016 (24-08-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης - έγγραφων νομικών συμβουλών 

           σχετικά με την εξέταση προσφυγής ιδιώτη για χορήγηση άδειας επιχειρήσεως υγειονομικού 

           ενδιαφέροντος. 

         -Αντίγραφο της 19-08-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση ιδιώτη

           για χορήγηση ή μη άδειας επιχειρήσεως υγειονομικού ενδιαφέροντος.

123. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 393/2016 (21-09-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           εξέταση προσφυγής ιδιώτη κατά εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

         -Αντίγραφο της 20-09-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με προσφυγή 

           ιδιώτη κατά εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

124. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 396/2016 (28-09-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           παράταση ή μη εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου. 

         -Αντίγραφο της 20-06-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με παράταση 

           σύμβασης μίσθωσης.

125. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 419/2016 (12-10-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           απάντηση σε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση-διαμαρτυρία.

          -Αντίγραφο της 20-10-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  απάντηση σε 

           εξώδικη δήλωση-πρόσκληση.

126. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 425/2016 (19-10-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           ερμηνεία νόμου περί εμπορικών μισθώσεων.

          -Αντίγραφο της 24-10-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  ερμηνεία \

            νομοθεσίας περί εμπορικών μισθώσεων.

127. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 433/2016 (25-10-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό.

          -Αντίγραφο της 14-11-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  εξωδικαστικό 

            συμβιβασμό, καταβολής αποζημίωσης λόγω ζημίας οχήματος.

128. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 436/2016 (25-10-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           δυνατότητα ή μη παράτασης της επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου. 

         -Αντίγραφο της 28-11-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με παράταση 

           επαγγελματικής μίσθωσης.

129. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 495/2016 (30-11-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           έκδοση άδειας δόμησης ξενοδοχείου. 
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         -Αντίγραφο της 02-12-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με έκδοση άδειας 

           δόμησης.

130. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 516/2016 (14-12-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           απόφασης του ΔΣ του Δήμου για παράταση μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 

           152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της απόφασης του ΔΣ του Δήμου για παράταση 

           μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου.

131. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 517/2016 (14-12-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με ενέργειες κατά της 

           διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, μετά από απόφαση 67/2016 Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         -Αντίγραφο της 19-12-2016 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

            απόφασης 67/2016 του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

132. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 518/2016 (14-12-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικου 

           μέσου κατά πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου.

         -Αντίγραφο της 20-12-2016 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικου μέσου κατά 

           πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου.

133. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 519/2016 (14-12-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 8830/2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 16-12-2016 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 8830/2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

134. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 520/2016 (14-12-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  την 

           διερεύνηση του νομικού πλαισίου για την εκποίηση αγροτεμαχίου.

         -Αντίγραφο της 04-01-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  την ορθή 

           σύνταξη των όρων της διακήρυξης για εκποίηση δημοτικού αγροτεμαχίου.

135. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 543/2016 (28-12-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           δυνατότητα ή μη παράτασης εμπορικής μίσθωσης δημοτικού λατομικού χώρου. 

         -Αντίγραφο της 27-01-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με παράταση 

           εμπορικής μίσθωσης.

136. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 03/2017 (04-01-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά

με τροχαίο ατύχημα και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

          -Αντίγραφο της 16-01-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με  εξωδικαστικό συμβιβασμό.

137. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 67/2017 (01-02-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

         Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την δυνατότητα εκτέλεσης

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

          -Αντίγραφο της 11-02-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με  δυνατότητα εκτέλεσης        
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            απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

138. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 109/2017 (15-02-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 10866/2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 18-02-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 10866/2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

139. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 110/2017 (15-02-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  τον 

           χειρισμό αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών. 

         -Αντίγραφο της 13-03-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  την αίτηση 

           ιδιωτών για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών εισφοράς σε χρήμα. 

140. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 143/2017 (28-02-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           έγκρισης μελέτης αναδασμού αγροκτήματος.

          -Αντίγραφο της 03-03-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της έγκρισης μελέτης 

           αναδασμού αγροκτήματος.

141. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 146/2017 (28-02-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           εκποίηση μετοχών.

          -Αντίγραφο της 02-05-2017 παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           εκποίηση μετοχών.

142. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 161/2017 (10-03-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για προμήθεια 

           μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

          -Αντίγραφο της 17-03-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της έγκρισης πρακτικού ελέγχου 

           δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 

           λοιπού εξοπλισμού.  

143. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 185/2017 (14-03-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            ζητήματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση έργου.

          -Αντίγραφο παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με ζητήματα που προέκυψαν κατά 

           την εκτέλεση έργου.

144. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 186/2017 (14-03-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

          Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ έρευνας για τον εντοπισμό τίτλων και αιτιών κτήσης 

           εμπράγματων δικαιωμάτων.

        -Αντίγραφο της 10-02-2017 παροχής έρευνας για τον εντοπισμό τίτλων και αιτιών κτήσης 

           εμπράγματων δικαιωμάτων.
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145. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 213/2017 (28-03-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            τον χειρισμό εξώδικης δήλωσης εμπορικής μίσθωσης αγροτεμαχίου.

          -Αντίγραφο της 07-04-2017 παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με απάντηση σε 

            εξώδικη δήλωση-καταγγελία εμπορικής μίσθωσης.

146. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 265/2017 (20-04-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

          Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

          υποχρέωση του Δήμου για αποκομιδή απορριμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους 

          οποίους δεν επιβάλλονται τέλη καθαριότητας.

         -Αντίγραφο της 28-07-2017 παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με υποχρέωση του 

         Δήμου στην αποκομιδή απορριμάτων από πρόσωπα στα οποία δεν επιβάλλονται τα σχετικά τέλη.

147. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 269/2017 (20-04-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την 

           εξώδικη απάντηση σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

         -Αντίγραφο της 22-05-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με εξώδικη 

           απάντηση σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

148. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 296/2017 (03-05-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 3679/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 04-05-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 3679/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

149. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 314/2017 (10-05-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά

με  ατύχημα και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με ιδιώτη.

          -Αντίγραφο της 23-05-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση αποζημίωσης φθορών 

           οχήματος από δημοτικό φωτιστικό σώμα,  εξωδικαστικός συμβιβασμός.

150. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 322/2017 (17-05-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

             τον χειρισμό της εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης ιδιώτη.

          -Αντίγραφο της 09-06-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με εξώδικη δήλωση 

             ιδιώτη.

151. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 342/2017 (31-05-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

             το ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοδομικής άδειας.

          -Αντίγραφο της 10-06-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με ιδιοκτησιακό 

              καθεστώς οικοδομικής άδειας.

152. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 355/2017 (07-06-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά

απόφασης 2440/2017 Διοικητικού Πρωτοδικείου.

          -Αντίγραφο της 12-06-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά 

             απόφασης  2440/2017 Διοικητικού Πρωτοδικείου.

153. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 356/2017 (07-06-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής
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           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 7280/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 19-06-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 7280/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

154. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 374/2017 (14-06-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

             το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σιωπηρή αναμίσθωση αγροτικών μισθώσεων.

          -Αντίγραφο της 07-07-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με καθεστώς 

             αγροτικών μισθώσεων.

155. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 375/2017 (14-06-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

             την δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

          -Αντίγραφο της 24-07-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την δυνατότητα 

             παραχώρησης χρήσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

156. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 414/2017 (05-07-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            αίτηση ιδιωτών για παραχώρηση χρήσης της πλατείας του Δήμου.

          -Αντίγραφο της 11-07-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την άδεια χρήσης 

             σε ιδιώτες κοινόχρηστων χώρων.

157. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 446/2017 (19-07-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 5754/2017 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 19-06-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 5754/2017 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

158. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 457/2017 (26-07-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 8851/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 19-06-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

          απόφασης 8851/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

159. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 458/2017 (26-07-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            αίτηση ιδιώτη για πρόστιμο, ρευματοδότηση και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος.

          -Αντίγραφο παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση ιδιώτη για πρόστιμο, 

            ρευματοδότηση και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος.

160. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 479/2017 (02-08-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            αίτηση νομικού προσώπου για αλλαγή επωνυμίας υπόχρεου σε εισφορά, λόγω μεταβίβασης

ακινήτου.

         -Αντίγραφο της 21-08-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την αίτηση νομικού 

            προσώπου για αλλαγή επωνυμίας υπόχρεου σε εισφορά, λόγω μεταβίβασης ακινήτου.

161. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 505/2017 (16-08-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 
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           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με δικαιολογητικά 

           τεχνικών προσφορών για εκτέλεση προμήθειας ειδών καθαριότητας.

          -Αντίγραφο της 28-08-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με δικαιολογητικά τεχνικών προσφορών για 

           εκτέλεση προμήθειας ειδών καθαριότητας.

162. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 524/2017 (30-08-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση 

           απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού 

            κεφαλαίου της ΑΕ “Σουρωτή”.

          -Αντίγραφο της 31-08-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 σχετικά με ακύρωση απόφασης του Δημοτικού 

           Συμβουλίου για συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ “Σουρωτή”.

163. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 554/2017 (13-09-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            αίτηση ιδιώτη για κέντρο διασκέδασης.

         -Αντίγραφο της 20-09-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την αίτηση ιδιώτη 

            για κέντρο διασκέδασης.

164. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 555/2017 (13-09-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

         -Αντίγραφο της 15-09-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την μακροχρόνια 

            εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

165. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 567/2014 (10-12-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων 

           μέσων κατά αποφάσεων 4939/2014 & 4940/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 04-12-2014 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           αποφάσεων 4939/2014 & 4940/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

166. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 644/2017 (18-10-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την διαδικασία 

           ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

          -Αντίγραφο της 20-10-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με την διαδικασία ενδοδικαστικής 

           συμβιβαστικής επίλυσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

167. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 682/2017 (01-11-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            την καθαίρεση επικειμένων που έχουν αποζημιωθεί στις περιοχές επεκτάσεων του Δήμου.

         -Αντίγραφο της 10-11-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την καθαίρεση 

            επικειμένων που έχουν αποζημιωθεί στις περιοχές επεκτάσεων του Δήμου.

168. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 708/2017 (22-11-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη 

           ενδίκων μέσων κατά απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με 
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           συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ “Σουρωτή”.

          -Αντίγραφο της 22-11-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση 

           μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ “Σουρωτή”.

169. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 720/2017 (22-11-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της 

           έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου τεχνικών και λοιπών 

           επιστημονικών υπηρεσιών.

          -Αντίγραφο της 28-11-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της 

          Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της έγκρισης πρακτικού 

          ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.

170. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 767/2017 (13-12-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            το είδος των αντιγράφων των ιδιωτικών εγγράφων σε διαδικασία διαγωνισμού.

         -Αντίγραφο της 26-12-2017 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με το είδος 

           αντιγράφων των ιδιωτικών εγγράφων σε διαδικασία διαγωνισμού. 

171. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 77/2018 (31-01-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για γνωμοδότηση, αναφορικά με απόφαση του Γενικού 

           Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για ακύρωση απόφασης 

           417/2017 του ΔΣ του Δήμου Θέρμης σχετικά με παράταση της διάρκειας της ανώνυμης 

           εταιρείας “Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων ΑΕ”.

         -Αντίγραφο της 20-01-2018 παροχής  γνωμοδότησης, σχετικά με απόφαση του Γενικού 

           Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για ακύρωση απόφασης 

           417/2017 του ΔΣ του Δήμου Θέρμης σχετικά με παράταση της διάρκειας της ανώνυμης 

           εταιρείας “Λατομεία Κοινότητας Ταγαράδων ΑΕ”.

172. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 97/2018 (07-02-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            υποχρέωση των ΕΛΤΑ να παρέχουν την υπηρεσία κατ’ οίκον διανομής αλληλογραφίας.

         -Αντίγραφο της 08-02-2018 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για υποχρέωση των ΕΛΤΑ 

            σχετικά με την υπηρεσία κατ’ οίκον διανομής.

173. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 98/2018 (07-02-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            αίτηση Νομικού προσώπου για παράταση δημοτικού λατομείου.

         -Αντίγραφο της 22-02-2018 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για αίτηση Νομικού προσώπου 

            για παράταση δημοτικού λατομείου.

174. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 113/2018 (14-02-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 6043/2017 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 15-02-2018 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 6043/2017 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

175. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 126/2018 (21-02-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής
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           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            αίτηση Νομικού προσώπου για αποσφράγιση καταστήματος.

         -Αντίγραφο της 23-02-2018 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για αίτηση Νομικού 

            προσώπου  για αποσφράγιση καταστήματος.

176. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 145/2018 (28-02-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με ενδοδικαστική 

           συμβιβαστική επίλυση.

         -Αντίγραφο της 23-02-2018  παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με διαδικασία ενδοδικαστικής 

           συμβιβαστικής επίλυσης.

177. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 164/2018 (07-03-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη 

           παρέμβασης κατά προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου.

         -Αντίγραφο της 12-03-2018  παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη παρέμβασης κατά 

           προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου.

178. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 247/2018 (25-04-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων 

           μέσων κατά απόφασης 715/2018 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

         -Αντίγραφο της 27-04-2018 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ένδικων μέσων κατά 

           απόφασης 715/2018 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

179. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 276/2018 (09-05-2018) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

            αίτηση ακύρωσης ιδιώτη στο ΣΤΕ.

         -Αντίγραφο της 15-05-2018 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών για  αίτηση ακύρωσης ιδιώτη 

            στο ΣΤΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  270/2001 (27-09-2001)  απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 22422/2003 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

2)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 5/2002 (18-01-2002) απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Αναβάθμισης

Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Θέρμης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση

νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 18186/2002 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία καταβολής αμοιβής για μίσθωση έργου)

3)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  184/2003 (07-05-2003)  απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 31649/2003 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

4)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  120/2004 (24-03-2004)  απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 27142/2004 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   
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Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

5)Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  5/2006 (16-02-2006)  απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου

“Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Θέρμης” του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση

νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8831/2006 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική 

   διαδικασία εργατικών διαφορών)

6)Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  51/2006 (14-02-2006)  απόφασης  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6948/2006 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική 

  διαδικασία καθορισμός ορίων ακινήτων)

7)Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  2/2007 (20-02-2007)  απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου

“Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Θέρμης” του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση

νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1046/2008 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία 

   εργατικής διαφοράς)

8)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 14/2008 (15-05-2008) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 921/2009 απόφασης Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ  (διαδικασία ασφαλιστικής 

   διαφοράς)

9)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 14/2008 (15-05-2008) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 922/2009 απόφασης Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ  (διαδικασία ασφαλιστικής 

   διαφοράς)

10)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 14/2008 (15-05-2008) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού   

  Σταθμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση  

  σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 920/2009 απόφασης Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ  (διαδικασία ασφαλιστικής 

   διαφοράς)

11) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 14/2008 (15-05-2008) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού 

  Σταθμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση  

  σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 919/2009 απόφασης Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ  (διαδικασία ασφαλιστικής 

   διαφοράς)

12)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 16/2008 (04-04-2008) απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Αγροτικής

Ανάπτυξης  του  ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  ανάθεση  νομικής  εκπροσώπησης  για  παράσταση  σε

δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 451/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (διαδικασία προσωρινής προστασίας-αίτηση αναστολής)

13)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 26/2008 (12-09-2008) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού   

  Σταθμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση 

  σε δικάσιμο της οποίας:  
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- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2829/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (διαδικασία καταβολής επιδομάτων και αποζημίωσης)

14)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 26/2008 (12-09-2008) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού   

  Σταθμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση 

  σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2828/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (διαδικασία καταβολής επιδομάτων και αποζημίωσης)

15)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 26/2008 (23-01-2008) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1448/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

  (διαδικασία καταβολής αποζημίωσης)

16)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 57/2008 (06-02-2008) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 21805/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (ειδική διαδικασία εργατικής διαφοράς)

17)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 143/2008 (26-03-2008) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 38972/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

18)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 328/2009 (07-10-2009) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 28867/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

19)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 9/2010 (05-03-2010) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού   

  Σταθμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση 

  σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 319/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (διαδικασία καταβολής επιδομάτων – ηθικής βλάβης)

20)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 23/2010 (27-01-2010) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 31255/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

21)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 141/2010 (14-04-2010) & 95/2011 (03-05-2011) απόφασης της  

  Δημαρχιακής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης 

  για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 24419/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
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  Θεσσαλονίκης   (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

22)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 216/2010 (26-05-2010) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3246/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (τακτική διαδικασία καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας)

23)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 485/2010 (29-12-2010) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 32728/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (τακτική διαδικασία αναγνώρισης κυριότητας δια εκτάκτου χρησικτησίας)

24)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 40/2011 (04-03-2011) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3129/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (διαδικασία καταβολής αποζημίωσης)

25)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 41/2011 (04-03-2011) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3130/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (διαδικασία καταβολής αποζημίωσης)

26)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 94/2011 (03-05-2011) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α768/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (αίτηση αναστολής) 

27)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 105/2011 (25-11-2011) απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Νομικού 

  Προσώπου “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής” του ΔΗΜΟΥ 

  ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2242/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης   (διαδικασία ασφαλιστικής διαφοράς)

28)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 245/2011 (03-08-2011) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για σύνταξη και κατάθεση 

  προσφυγής της οποίας:  

- Αντίγραφο της υπ’ αριθ.115/2011 απόφασης της  8ης/2011 συνεδρίασης της 1ης Επιτροπής 

  του Αρθ.152 Ν.3463/06 & της 05-09-2011 Προσφυγής του Δήμου Θέρμης.

  (διαδικασία προσφυγής)

29)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 329/2011 (21-09-2011) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  
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- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α1726/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

30)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 395/2011 (12-10-2011) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α273/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

31)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 396/2011 (12-10-2011) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α207/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

32)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 402/2011 (27-10-2011) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 633/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

33)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 470/2011 (30-11-2011) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2101/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία καταβολής αποζημίωσης – ηθική βλάβη)

34)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 4/2012 (18-01-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 572/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

35)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 5/2012 (18-01-2012) & 220/2012 (23-05-2012) απόφασης της  

  Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης 

  για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  του  υπ’αριθμ. 466/2012 πρακτικό συμβιβασμού του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

36)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 6/2012 (18-01-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 29420/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία χρησικτησίας)

37)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 84/2012 (29-02-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2071/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
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  (ακυρωτική διαφορά)

38)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 98/2012 (07-03-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 23560/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία διανομής ακινήτου)

39)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 101/2012 (07-03-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7423/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

40)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 110/2012 (14-03-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1409/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 

  (ακυρωτική διαφορά)

41)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 111/2012 (14-03-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 14374/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία ανακοπής κατά εκτέλεση))

42)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 133/2012 (28-03-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α1184/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

43)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 143/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 39/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών   

   (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

44)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  150/2012 (04-04-2012) και υπ. αριθμ. 309/2012  απόφασης της  Οικονομικής

Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 13134/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

45)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3801/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
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   Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

46)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3627/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

47)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 12825/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

48)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 50/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  (ειδική διαδικασία 

   μισθωτικής διαφοράς) 

49)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 10784/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

50)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 17051/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

51)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ..2922/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

52)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 30/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  (ειδική διαδικασία 

   μισθωτικής διαφοράς) 

53)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3725/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 
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54)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 17052/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

55)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 150/2012 (04-04-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 911/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

56)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 229/2012 (30-05-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 125/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών 

    (τακτική διαδικασία αδικοπραξίας) 

57)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 244/2012 (13-06-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α2654/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

58)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 245/2012 (13-06-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 335/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

59)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 367/2010 (29-08-2012) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 433/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

  (αίτηση αναστολής) 

60)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 428/2012 (17-10-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1283/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία χορήγησης άδειας κατάσχεσης)

61)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 438/2012 (31-10-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 15374/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

62)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 458/2012 (08-11-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  
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  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 183/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

63)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 489/2012 (28-11-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1276/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

64)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 489/2012 (28-11-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1275/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

65)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 489/2012 (28-11-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1277/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

66)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 545/2012 (28-12-2012) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 50/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

67)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 11/2013 (21-01-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 10305/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία διανομής ακινήτων) 

68)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 23/2013 (01-02-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2150/2014 απόφασης του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία δικαστικής προστασίας)

69)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 23/2013 (01-02-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  από 08-02-2013 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου  (άσκηση 

  ένδικων μέσων κατά της από 29-11-2012 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 5 Ν.1943/1991)

            

70)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 24/2013 (01-02-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  
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  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4257/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

71)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 41/2013 (13-02-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 17053/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

72)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 53/2013 (20-02-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

72.1) - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1419/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

         (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

72.2) - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1436/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

         (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

72.3) - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1476/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

         (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

73)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 54/2013 (20-02-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α918/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

74)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3484/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

75)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3477/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

76)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3479/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

77)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  
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- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 123/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

78)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2806/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

79)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1705/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

80)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 139/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

81)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/2013 (06-03-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 35/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

  (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

82)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 127/2013 (03-04-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α1988/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

83)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 128/2013 (03-04-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16800/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία κτηματολογίου) 

84)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 131/2013 (03-04-2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με υποβολή αίτησης στο Κτηματολογικό γραφείο για διόρθωση 

   κτηματολογικού φύλλου:  

- Αντίγραφο  του κτηματολογικού φύλλουτου κτηματολογικού γραφείου Βασιλικών με ΚΑΕΚ 

  191000302084/0/0 (διόρθωση κτηματολογικού φύλλου) 

85)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  136/2013 (04-09-2013)  απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου

Θέρμης,  σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2909/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

  (τακτική διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από ΔΕΥΑΚ)
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86)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 152/2013 (17-04-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση άσκησης προσφυγής

- Αντίγραφο  της  από 25-04-2013 προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του Αρθ. 152 

  Ν.3463/2006  (άσκηση προσφυγής)

87)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 213/2013 (29-05-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον πταισματοδίκη

- Αντίγραφο  της  από 14-05-2013 έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του πταισματοδίκη 

  (ανάθεση εκπροσώπησης αιρετού)

88)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 223/2013 (05-06-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 453/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

89)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 236/2013 (12-06-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2349/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

90)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 266/2013 (26-06-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5163/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) 

91)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 266/2013 (26-06-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1880/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών) 

92)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 268/2013 (26-06-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο

            - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1821/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

             (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

             (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

93)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 278/2013 (03-07-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 761/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία κτηματολογίου) 

94)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 307/2013 (17-07-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  
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- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1002/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

95)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 317/2013 (26-07-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  από  29-07-2013 διάταξη του προέδρου πρωτοδικών

   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)  

-Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 325/2013 (31-07-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 80/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)   

96) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 340/2013 (07-08-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3013/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

97) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 341/2013 (07-08-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1005/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης καθώς 

      και έγγραφο παρακολούθησης της υπόθεσης)

98) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 342/2013 (07-08-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3726/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (ειδική διαδικασία ανακοπής κατά ταμειακής βεβαίωσης)

99) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 354/2013 (14-08-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6911/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία αναγνωριστικής κυριότητας)

100) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 357/2013 (14-08-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 10568/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία αναγνώρισης χρέους) 

101) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 357/2013 (14-08-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 
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  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6925/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία αναγνώρισης χρέους) 

102) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 394/2013 (12-09-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 101/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων-χορήγηση άδειας πλειστηριασμού)

103) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 404/2013 (25-09-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 411/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 

  κατόπιν ασκήσεως έφεσης από τον Δήμο Θέρμης

  (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

104)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 406/2013 (25-09-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 56/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

105) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 409/2013 (25-09-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1769/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

106) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 410/2013 (25-09-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2155/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

             (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

107) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 427/2013 (09-10-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 15885/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών) 

108) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 447/2013 (16-10-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 46/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

109) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 463/2013 (23-10-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  
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  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4993/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων -έφεση -ανακοπή) 

110) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 464/2013 (23-10-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 411/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

  (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

111) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 465/2013 (23-10-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2116/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

             (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

112) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 490/2013 (06-11-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του      

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  291/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

  (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

113) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 505/2013 (13-11-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του      

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2/2013 απόφασης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

  (διαδικασία προστασίας νομής – αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων)

114) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 512/2013 (20-11-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 9656/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

115) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 534/2013 (27-11-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 195/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

116) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 535/2013 (27-11-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 154/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

117) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 536/2013 (27-11-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  
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  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2341/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

118) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 575/2013 (11-12-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 821/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία προσφυγής)

              (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) 

119) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 594/2013 (18-12-2013) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1 πράξη /20-04-2015 του συμβουλίου πολεοδομικών θεμάτων και 

  αμφισβητήσεων περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης

   (σύνταξης αίτησης θεραπείας κατά της 01-06-2011 απόφασης της επιτροπής κρίσεων 

    αυθαίρετων κατασκευών)

120) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 40/2014 (05-02-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2845/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

121) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 55/2014 (12-02-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 903/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από τιμολόγια)

122) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 58/2014 (29-04-2014) απόφασης του ΔΣ της  Δημοτικής 

   Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση 

   νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 11428/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

123) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 92/2014 (05-03-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6721/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

   (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

124) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 117/2014 (19-03-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  
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- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 14650/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία προσβολής κυριότητας)

125) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 119/2014 (19-03-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 14650/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

126) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 120/2014 (19-03-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2718/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

127) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 146/2014 (02-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής και παράσταση 

    ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 99/2014 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 

   Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 14298/2014 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης) 

128) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 147/2014 (02-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4939/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ανακοπής κατά της εκτέλεσης)

129) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 147/2014 (02-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4940/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ανακοπής κατά της εκτέλεσης)

130) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 181/2014 (16-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2653/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (προσφυγή κατά εγγράφου σφράγισης καταστήματος) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) 

131) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 181/2014 (16-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2654/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (προσφυγή κατά εγγράφου σφράγισης καταστήματος) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) 
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132) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 187/2014 (23-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής και παράσταση 

    ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.

- Αντίγραφο  της απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 18185/2014 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης) 

133) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 197/2014 (30-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 17454/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης 

  (τακτική διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από τιμολόγια-καταβολή αμοιβής)

134) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 198/2014 (30-04-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6911/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης 

  (τακτική διαδικασία -ανακοίνωση δίκης Δημόσιο) 

  (επιπλέον προσκομίζει ανακοίνωση δίκης ενώπιον μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)

135) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 219/2014 (14-05-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον πταισματοδίκη

- Αντίγραφο  της  από 27-05-2014 σημείωμα παροχής έγγραφων εξηγήσεων ενώπιον της 

   πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης  (ανάθεση εκπροσώπησης αιρετού)

136) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 231/2014 (28-05-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον πταισματοδίκη

- Αντίγραφο  της  από 30-05-2014 σημείωμα παροχής έγγραφων εξηγήσεων ενώπιον της 

   πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης  (ανάθεση εκπροσώπησης αιρετού)

137) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 254/2014 (11-06-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 89/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

138) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 254/2014 (11-06-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 88/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

139) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 277/2014 (25-06-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 14232/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
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  Θεσσαλονίκης 

  (τακτική διαδικασία αμοιβής και αποζημίωσης από ανάθεση έργου) 

  (επιπλέον προσκομίζει προτάσεις ενώπιον μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)

140) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 278/2014 (25-06-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8830/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης 

  (τακτική διαδικασία αμοιβής και αποζημίωσης από συμβάσεις έργου) 

141) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 290/2014 (02-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2619/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

142) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 290/2014 (02-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2617/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

143) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 291/2014 (02-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής και παράσταση 

    ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.

   - Αντίγραφο  της απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 38388/2014 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης) 

144) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 292/2014 (02-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής και παράσταση 

    ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.

   - Αντίγραφο  της απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 38394/2014 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης) 

145) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 301/2014 (10-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2295/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

  (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

146) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 302/2014 (10-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2294/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   
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   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

147) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 303/2014 (10-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1237/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

148) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 331/2014 (23-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 231/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)

149) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 343/2014 (30-07-2014) και 469/2014 ( 15-10-2014) απόφασης της  Οικονομικής

Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1558/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

150) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 344/2014 (30-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1152/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

151) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 345/2014 (30-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1445/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

152) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 346/2014 (30-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον Μονομελούς 

    Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 21544/2015 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

   Θεσσαλονίκης.

   (σωματική βλάβη-εκπροσώπησης αιρετού δήμου)

153) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 398/2014 (29-08-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 918/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 
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154) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 447/2014 (01-10-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε  δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7280/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης.

   (τακτική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς-ανακοπή κατά χρηματικού καταλόγου)

155)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 470/2014 (15-10-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  από  20-10-2014  ΠΡ872/2014 παρακολούθηση υπόθεσης στο Διοικητικό 

    Εφετείο Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί απόφαση (συζήτηση 07-08-2018) Διοικητικό Εφετείο. 

    (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς).

    (επιπλέον προσκομίζει σχετική προσφυγή (ουσίας-διαφορά από δημοτικό έργο)ενώπιον 

      διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

156) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 528/2014 (18-11-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α2578/2015 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο Διοικητικό 

    Εφετείο Θεσσαλονίκης

    (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)  

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

157) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 529/2014 (18-11-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α916/2015 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο Διοικητικό 

    Εφετείο Θεσσαλονίκης

    (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)  

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

158) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 536/2014 (26-11-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 10433/2015 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης.

   (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

159) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 585/2014 (17-12-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 141/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

160) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 612/2014 (30-12-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 
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    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 130/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

161) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 616/2014 (30-12-2014) και την υπ. αριθμ. 144/2015 (24-3-2015) απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  από  22-10-2014  3544/2014 πορεία υπόθεσης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, 

    εκκρεμεί απόφαση (συζήτηση 11-12-2017) Μονομελές Εφετείο. 

    (διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

    (επιπλέον προσκομίζει την έφεση ενώπιον του Μονομελούς εφετείου Θεσσαλονίκης) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικές προτάσεις στο Μονομελές εφετείο Θεσσαλονίκης) 

162) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 14/2015 (02-04-2015) απόφασης του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής 

    Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για 

    παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 18699/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης   

   (τακτική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

163) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 44/2015 (03-03-2015) απόφασης του ΔΣ της  Δημοτικής 

    Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, 

    σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5628/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης   

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

164) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 90/2015 (25-02-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της Α1122/2018 παρακολούθηση υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 

    εκκρεμεί απόφαση (συζήτηση 10-01-2018) Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

    (διαδικασία προσφυγής) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετική προσφυγή (ουσίας-διαφορά από δημοτικό έργο) ενώπιον 

    διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

165) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 145/2015 (24-03-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. ΠΚ959/29-09-2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης κατάργησης δίκης. 

   (διαδικασία αγωγής)

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) 

166) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 168/2015 (20-07-2015) απόφασης του ΔΣ της  Δημοτικής 

    Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, 
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    σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4024/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης   

   (ειδική διαδικασία εργατικής διαφοράς)

167) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 179/2015 (08-04-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7018/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

168) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 229/2015 (06-05-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση αίτησης καθώς και στην 

    παράστασή του στην εξέταση των μαρτύρων:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 36/2015 ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών 

   (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) 

   (επιπλέον προσκομίζει εξώδικο κλήση-γνωστοποίηση εξέτασης μαρτύρων ενώπιον 

    παντός δικαστηρίου και αρχής) 

169) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 309/2015 (17-06-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση αγωγής καθώς και  για 

    παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2044/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

170) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 320/2015 (24-06-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής και παράσταση 

    ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 406/2015 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 32627/2015 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης) 

171) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 380/2015 (05-08-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 431/2015 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 47113/2015 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετική προσφυγή ενώπιον Ειδικής Επιτροπής.)

172) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 392/2015 (26-08-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 9050/2017 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης.

   (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)
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173) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 394/2015 (26-08-2015) και την υπ. αριθμ. 552/2015 (24-11-2015) απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση αγωγής

καθώς και  για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2611/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς) 

174) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 407/2015 (02-09-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση έφεσης καθώς και  για 

    παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16574/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης 

   (τακτική διαδικασία διεκδικητική αγωγή κυριότητας) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετική έφεση ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.)

175) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 452/2015 (30-09-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α970/2015 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο Διοικητικό 

    Εφετείο Θεσσαλονίκης

    (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)  

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 29-11-2016 ενώπιον διοικητικού εφετείου 

     Θεσσαλονίκης) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 30-11-2016 ενώπιον διοικητικού εφετείου 

     Θεσσαλονίκης)

176) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 468/2015 (07-10-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση κλήσης καθώς και  για 

    παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6043/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

   (διαδικασία ανακοπής) 

177) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 490/2015 (14-10-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 474/2015 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 68504/2015 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

178) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 508/2015 (04-11-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3679/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης 

  (τακτική διαδικασία αμοιβής από σύμβαση πώλησης) 

179) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 508/2015 (04-11-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 
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  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 903/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης 

  (τακτική διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από τιμολόγια) 

180) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 510/2015 (04-11-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 480/2015 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 72584/2015 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

181) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 529/2015 (11-11-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 30/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

182) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 530/2015 (11-11-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 10866/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης   

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

  

183) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 5/2016 (13-01-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2300/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (τακτική διαδικασία αγωγής διανομής)

184) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 6/2016 (13-01-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8237/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (τακτική διαδικασία αγωγής διεκδικητικής κυριότητας)

185) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 31/2016 (27-01-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2440/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης εισφοράς σε χρήμα)

    (επιπλέον προσκομίζει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)

     

186) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 32/2016 (27-01-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 
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    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6498/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης εισφοράς σε χρήμα)

    (επιπλέον προσκομίζει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)

    

187) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 34/2016 (27-01-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6072/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης εισφοράς σε χρήμα)

    (επιπλέον προσκομίζει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)

188) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 35/2016 (27-01-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 442/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης εισφοράς σε χρήμα)

189) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 77/2016 (24-02-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 27/2016 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 2907/2016 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

190) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 78/2016 (24-02-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλου του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 21-03-2015 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

191) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 78/2016 (24-02-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλου του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 10-03-2015 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

192) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 80/2016 (24-02-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης πρόσθετων παρεμβάσεων 

    υπέρ του ΣΥΠΠΑΖΑΘ, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και με ανάθεση 

    νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  .

   - Αντίγραφο της υπ΄αριθ. ΠΚ1/11-01-2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης

   (πρόσθετη παρέμβαση στο ΣΥΠΠΑΖΑΘ)

              (επιπλέον προσκομίζει πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

               Θεσσαλονίκης) 
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   (επιπλέον προσκομίζει υπόμνημα κατάργησης δίκης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης)

193) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 80/2016 (24-02-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης πρόσθετων παρεμβάσεων 

    υπέρ του ΣΥΠΠΑΖΑΘ, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και με ανάθεση 

     νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:

   - Αντίγραφο της υπ΄αριθ. 9053/11-01-2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης   (διαδικασία αγωγής)

              (επιπλέον προσκομίζει πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

               Θεσσαλονίκης)

194) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 83/2016 (04-08-2016) απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης 

    Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και  

     κατάθεσης προσφυγής ενώπιον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

   - Αντίγραφο των υπ΄αριθ. 18362 & 17840 /29-09-2016 αποφάσεων της Αποκεντρωμένης 

     Διοίκησης. (διαδικασία προσφυγής)       

195) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 116/2016 (16-03-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 39/2016 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 4813/2016 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

196) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 146/2016 (22-12-2016) απόφασης του ΔΣ της  Δημοτικής 

    Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής 

    εκπροσώπησης στη συζήτηση κατά των με αριθ. 18362 & 17840/29-09-2016 αποφάσεων της 

     ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

   - Αντίγραφο  της απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

    (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά των με αριθ. 18362 & 17840/29-09-2016 αποφάσεων 

     της ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

197) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 147/2016 (22-12-2016) απόφασης του ΔΣ της  Δημοτικής 

    Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής 

    εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 6704/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης.   (τακτική διαδικασία ενοχικού).

198) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 228/2016 (01-06-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Ν72/05-07-2016 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο 

   Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης)
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199) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 249/2016 (08-05-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 16574/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης.   (τακτική διαδικασία διεκδικητικής αγωγής).

200) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 249/2016 (08-05-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 16574/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων.

    (τακτική διαδικασία διεκδικητικής αγωγής).

   (επιπλέον προσκομίζει έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης)

201) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 289/2016 (13-07-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 865/2016 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

    (διαδικασία προσωρινής κατάληψης ακινήτων)

202) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 297/2016 (13-07-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 8851/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης.

    (ειδική διαδικασία διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση  

      ασφάλισής του)

203) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 320/2016 (27-07-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

    (ανάθεση για κατάθεση προσφυγής υπαλλήλου του Δήμου) 

    (επιπλέον προσκομίζει έκθεση προσφυγής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης)

    (επιπλέον προσκομίζει βούλευμα 764/2017 του συμβουλίου πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης)

204) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 320/2016 (27-07-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

    (ανάθεση για κατάθεση προσφυγής υπαλλήλου του Δήμου) 

    (επιπλέον προσκομίζει έκθεση προσφυγής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης)

    (επιπλέον προσκομίζει βούλευμα 764/2017 του συμβουλίου πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης)

205) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 320/2016 (27-07-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  
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   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

    (ανάθεση για κατάθεση προσφυγής υπαλλήλου του Δήμου) 

    (επιπλέον προσκομίζει έκθεση προσφυγής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης)

    (επιπλέον προσκομίζει βούλευμα 764/2017 του συμβουλίου πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης)

206) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 320/2016 (27-07-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 29/2017 απόφασης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

    (ανάθεση για κατάθεση προσφυγής υπαλλήλου του Δήμου) 

    (επιπλέον προσκομίζει έκθεση προσφυγής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης)

    (επιπλέον προσκομίζει βούλευμα 764/2017 του συμβουλίου πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης)

207) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 335/2016 (03-08-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6560/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης επιβολής εισφοράς)

208) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 336/2016 (03-08-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α9218/15-11-2017 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο 

   Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία προσφυγής)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης)

209)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 337/2016 (03-08-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  από  27-02-2008  ΠΡ283/2008 παρακολούθηση υπόθεσης στο Διοικητικό 

    Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί απόφαση (συζήτηση 09-02-2018) Διοικητικό 

    Πρωτοδικείο.

    (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης επιβολής εισφοράς) 

    (επιπλέον προσκομίζει προσθήκη υπομνήματος ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης) 

     (επιπλέον προσκομίζει υπόμνημα ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) 

  

210) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 367/2016 (31-08-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 67/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

211) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 374/2016 (07-09-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.
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   - Αντίγραφο  της 118/2016 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 52017/2016 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

212) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 386/2016 (14-09-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση αίτησης καθώς και στην 

    παράστασή του στην εξέταση των μαρτύρων:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 59/2016 ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

   (παράσταση σε ένορκη βεβαίωση)   

213) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 390/2016 (21-09-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση αίτησης καθώς και στην 

    παράστασή του στην εξέταση των μαρτύρων:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1390/2016 ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

   (παράσταση σε ένορκη βεβαίωση)   

214) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 416/2016 (12-10-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση την σύνταξη και κατάθεση αίτησης καθώς και στην 

    παράστασή του στην εξέταση των μαρτύρων:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 69/2016 ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών 

   (παράσταση σε ένορκη βεβαίωση)   

215) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 423/2015 (19-10-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5754/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

   (ειδική διαδικασία μισθωτικής διαφοράς)

216) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 424/2016 (19-10-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α2585/23-11-2017 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο 

   Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία έφεσης)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης)

217) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 453/2016 (09-11-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλου του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 12-12-2016 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

218) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 507/2016 (07-12-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλου του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 21-12-2016 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

219) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 515/2016 (14-12-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
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    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 10/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  

   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

220) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 527/2016 (21-12-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 86/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  

   (τακτική διαδικασία νομής & κατοχής αγροτικής οδού)

221) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 529/2016 (21-12-2016) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης, κατάθεσης και νομικής εκπροσώπησης  

    για παράσταση ενώπιον κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 0003/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

   (πράξη κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών)

222) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  2/2017 (10-03-2017)  απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής  ΑΕ “Μονομετοχική

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δασικής Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακινήτου Περιουσίας του Δήμου”

του  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  ανάθεση  νομικής  εκπροσώπησης  για  παράσταση  σε  δικάσιμο  της

οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8035/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  (διαδικασία τροποποίησης απόφασης γενικού γραμματέα ΠΚΜ)

223) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 2/2017 (04-01-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 2/2017 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 76606/2016 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

224) α) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 23/2017 (11-01-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

           του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον 

           Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16020/2017 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

           Θεσσαλονίκης.  (σωματική βλάβη-εκπροσώπησης αιρετού δήμου)

        β) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 142/2016 (30-03-2016) απόφασης της  Οικονομικής 

            Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση για εκπροσώπηση υπαλλήλου  

            ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

         - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4211/2017 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

            Θεσσαλονίκης.  (σωματική βλάβη-εκπροσώπησης υπαλλήλου δήμου)

225) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 37/2017 (25-01-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

- Αντίγραφο  της 15/2017 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση για παράσταση ενώπιον της ΓΓ αποκεντρωμένης διοίκησης)

226) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 44/2017 (25-01-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
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    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α262/15-02-2018 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο 

   Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία προσφυγής-διοικητικές συμβάσεις) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης)

227) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 81/2017 (08-02-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6152/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης  

   (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

228) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 106/2017 (15-02-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 12349/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης.   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων νομής).

229) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 107/2017 (15-02-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α1005/2014 συζήτησης  κατάργησης δίκης στο Διοικητικό 

    Εφετείο Θεσσαλονίκης

    (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)  

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 06-03-2017 ενώπιον διοικητικού εφετείου 

     Θεσσαλονίκης) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα (προσθήκη) της 09-06-2017 ενώπιον διοικητικού 

      εφετείου Θεσσαλονίκης)

230) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 109/2017 (08-02-2017) απόφασης της  Δημοτικής Επιχείρησης 

    Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής 

     εκπροσώπησης για παράσταση σε αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  19-06-2017 αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου   

    Θεσσαλονίκης  (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

231) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 109/2017 (08-02-2017) απόφασης της  Δημοτικής Επιχείρησης 

    Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής 

     εκπροσώπησης για παράσταση σε αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5829/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου    Θεσσαλονίκης  

   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

232)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 138/2017 (28-02-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για κατάθεση προτάσεων 

    ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

- Αντίγραφο  της  από  23-01-2018 πορείας της υπόθεσης στο  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 

    εκκρεμεί απόφαση. 

    (επιπλέον προσκομίζει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης)     
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233)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 138/2017 (28-02-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

    Θεσσαλονίκης.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1519/2017 ένορκης βεβαίωσης του Ειρηνοδικείου    Θεσσαλονίκης  

     (διαδικασία παράστασης σε ένορκη βεβαίωση)

234) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 141/2017 (28-02-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6816/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία προσφυγής κατά απόφασης προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας 

     καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος)

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 07-06-2017 ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης) 

235) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 159/2017 (10-03-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 27/2017 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 5645 & 2444/2017 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

236)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 183/2017 (14-03-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

    Βασιλικών.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 40/2017 ένορκης βεβαίωσης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  

     (διαδικασία παράστασης σε ένορκη βεβαίωση)

237)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 207/2017 (28-03-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

    Βασιλικών.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 41/2017 ένορκης βεβαίωσης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών  

     (διαδικασία παράστασης σε ένορκη βεβαίωση)

238) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 211/2017 (28-03-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.   

     (διαδικασία καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση έργου)

239) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 258/2017 (12-04-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο  της της υπ’ αριθμ. 8516/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης.   

     (διαδικασία αγωγής αποζημίωσης για ηθική βλάβη)

     (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 05-05-2017 ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου 
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      Θεσσαλονίκης) 

240)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 295/2017 (03-05-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α3146/27-04-2018 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο 

   Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) 

241) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 354/2017 (07-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης απόψεων του Δήμου

- Αντίγραφο  της  από 10-05-2017 αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Διοικητικού 

   Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία αναστολής κατά της εκτέλεσης)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

    Θέρμης με αριθ.πρωτ.ΟΙΚ/18-05-2017 προς το διοικητικό πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) 

 

242)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 362/2017 (14-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού 

     Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 38224/2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

   (προσφυγή κατά της 3407/2017 απόφασης του ΓΓ της Αποκεντρωμένης)   

243)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 363/2017 (14-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού 

    Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 38226/2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

   (προσφυγή κατά της 3408/2017 απόφασης του ΓΓ της Αποκεντρωμένης)  

244)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 388/2017 (21-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας: 

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2786/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης 

    (προσφυγή κατά πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα)

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 06-10-2017 ενώπιον του διοικητικού 

      πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης) 

245) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 389/2017 (21-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης απόψεων του Δήμου

- Αντίγραφο  της  από 21-06-2017 αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Διοικητικού 

   Εφετείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία αναστολής κατά της εκτέλεσης)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

    Θέρμης με αριθ.πρωτ.ΟΙΚ/18732/06-06-2017 προς το διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης) 
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246) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 390/2017 (21-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης απόψεων του Δήμου

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Ν581/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία αίτησης αναστολής κατά της εκτέλεσης)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

    Θέρμης με αριθ.πρωτ.ΟΙΚ/19356/09-06-2017 προς το διοικητικό πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) 

247) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 390/2017 (21-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης απόψεων του Δήμου

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Ν40/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία αίτησης αναστολής κατά της εκτέλεσης)    

248) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 425/2017 (12-07-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης αίτησης αναστολής του Δήμου

- Αντίγραφο της από 03-07-2017 αίτησης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

     (διαδικασία αίτησης αναστολής κατά της εκτέλεσης)    

249) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 456/2017 (26-07-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο της 2495/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   

     (διαδικασία πολεοδομικής παράβασης)

     (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 28-07-2017 ενώπιον του διοικητικού 

      πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης) 

250) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 469/2017 (02-08-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης απόψεων του Δήμου

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Ν56/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία αίτησης αναστολής κατά της εκτέλεσης)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

    Θέρμης με αριθ.πρωτ.ΟΙΚ/26533/01-08-2017 προς το διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης) 

 

251) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 507/2017 (16-08-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο της 1472Ε/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης   

     (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

252) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 517/2017 (23-08-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

   - Αντίγραφο της 97/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

     (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

253) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 518/2017 (23-08-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  
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- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α8904/31-10-2017 συζήτησης  παρακολούθησης υπόθεσης στο 

   Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία προσφυγής-διοικητικές συμβάσεις) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 04-09-2017 ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης) 

254) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 523/2017 (30-08-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 92/2017 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 53506/2017 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

255) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 538/2017 (06-09-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

    Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

- Αντίγραφο  της  από  05-03-2018 πορείας της υπόθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  

    Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί απόφαση. 

    (διαδικασία αγωγής αποζημίωσης)  

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 05-03-2017 ενώπιον του διοικητικού 

     πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης) 

256) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 540/2017 (06-09-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 96/2017 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 49024/2017 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

257) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 552/2017 (13-09-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

    Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

- Αντίγραφο  της  από  17-05-2018 πορείας της υπόθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  

    Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί απόφαση. 

    (διαδικασία αγωγής)  

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 17-05-2018 ενώπιον του διοικητικού 

     πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης) 

258)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 623/2017 (11-10-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

    Εφετείου Θεσσαλονίκης

- Αντίγραφο  της από 23-05-2018 πορείας της υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 

   εκκρεμεί απόφαση. 

   (διαδικασία δημοτικών διαφορών)

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα-απόψεις της 21-05-2018 ενώπιον του διοικητικού 

    εφετείου  Θεσσαλονίκης) 

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
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    Θέρμης με αριθ.πρωτ.38438/20-10-2017 προς το διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης) 

259) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 637/2017 (18-10-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετών του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 20-10-2017 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

260) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 637/2017 (18-10-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετών και υπαλλήλου του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 20-10-2017 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

261)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 661/2017 (25-10-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας: 

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 

    (προσφυγή κατά πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα)

    (επιπλέον προσκομίζει έφεση της 28-06-2017 ενώπιον του διοικητικού εφετείου 

      Θεσσαλονίκης)

262) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 690/2017 (08-11-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2599/2017  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης) 

263) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 735/2017 (29-11-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δεν έχει  

    προσκομισθεί γιατί εκκρεμεί (δεν έχει συζητηθεί)

     (τακτική διαδικασία κτηματολογίου) 

    (επιπλέον προσκομίζει σχετικές προτάσεις της 20-12-2017 ενώπιον πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης) 

264) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 747/2017 (05-12-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 1/2018 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 56828/2017 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης)

   (επιπλέον προσκομίζει σχετική προσφυγή της 05-12-2017 ενώπιον ενώπιον της 

     Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006).

265) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 798/2017 (27-12-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 
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    δικάσιμο της οποίας: 

- Αντίγραφο  της από 05-10-2018 πορείας της υπόθεσης  Διοικητικό Πρωτοδικείο  

   Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί απόφαση.

    (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα)

    (επιπλέον προσκομίζει υπόμνημα της 08-01-2018 ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου 

      Θεσσαλονίκης)

266) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 799/2017 (27-12-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας: 

- Αντίγραφο  της από 05-10-2018 πορείας της υπόθεσης  Διοικητικό Πρωτοδικείο  

   Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί απόφαση. 

    (διαδικασία προσφυγής κατά πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα)

    (επιπλέον προσκομίζει υπόμνημα της 08-01-2018 ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου 

      Θεσσαλονίκης)

267) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 801/2017 (27-12-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Ν35/31-01-2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα της 22-01-2018 ενώπιον διοικητικού εφετείου 

    Θεσσαλονίκης)

268) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 2/2018 (04-01-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1245/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία απαλλοτρίωσης)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετική αίτηση της 09-01-2018 ενώπιον μονομελούς εφετείου 

    Θεσσαλονίκης) 

      

269) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.35/2018 (10-01-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α2257/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία προσφυγής κατά απόφασης ειδικής επιτροπής)  

270) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 45/2018 (17-01-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετού του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 07-02-2018 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

271) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 47/2018 (17-01-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας: 
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- Αντίγραφο  της από 08-11-2018 πορείας της υπόθεσης Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί 

     απόφαση.

    (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

    (επιπλέον προσκομίζει προτάσεις της 28-02-2018 ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου 

      Θεσσαλονίκης)

272) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 77/2018 (31-01-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης παρέμβασης ενώπιον της 

    Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

   - Αντίγραφο  της 10/2018 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (έγκριση αποφάσεων Δημάρχου-άσκηση πρόσθετης παρέμβασης)  

273) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 122/2018 (21-02-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου, ενώπιον της 

    Κας Πταισματοδίκη

  - Αντίγραφο του από 27-02-2018 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

274) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 163/2018 (07-03-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας: 

- Αντίγραφο  της πορείας της υπόθεσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εκκρεμεί απόφαση και 

   συζήτηση. 

    (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

    (επιπλέον προσκομίζει προτάσεις της 08-05-2018 ενώπιον του πρωτοδικείου    

     Θεσσαλονίκης) 

275) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 210/2018 (30-01-2018) απόφασης του Δημάρχου του ΔΗΜΟΥ 

    ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης παρέμβασης

- Αντίγραφο  της από 30-01-2018 παρέμβασης ενώπιον ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του 

    άρθρου 152 του Ν.3463/2006.

276) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 292/2018 (16-05-2018) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση αιρετού του Δήμου, ενώπιον του Αστυνομικού 

    τμήματος Βασιλικών

  - Αντίγραφο του από 16-05-2018 σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων.   

   (ανάθεση για κατάθεση σημειώματος παροχής έγγραφων εξηγήσεων)

277) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 774/2018 (02-04-2018) απόφασης του Δημάρχου του ΔΗΜΟΥ 

    ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο: 

  - Αντίγραφο προσωρινής διάταξης του προέδρου του μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

278) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 1129/2018 (14-05-2018) απόφασης του Δημάρχου του ΔΗΜΟΥ 

    ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο: 

  - Αντίγραφο προσωρινής διάταξης του προέδρου του μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
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   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 128,47. Αναλυτικότερα, 7,32 ( 14 έτη, 7 μήνες και 22 ημέρες δικηγορίας  παρ. Αρειω

Πάγω) και 65,55 ( 437 γνωμοδοτήσεις) και 55,60 ( 278 δικαστικές αποφάσεις).

Επιπλέον,  σχετικά με την  υπ.  αριθμ.  17908/24-5-2018 του Δ.  Θέρμης,  δεν μπορεί  να  ληφθεί  υπόψην από την

Επιτροπή, ως προς την απόδειξη της επαγγελματικής εμεπιρίας, διότι η αόριστη επίκληση της συνεργασίας του με

Ο.Τ.Α. και η μη προσκόμιση του περιεχομένου της συνεργασίας, δεν καθιστά δυνατή την σύγκριση του υποψηφίου

με τους άλλους υποψήφιους στο ίδιο κριτήριο επιλογής,  αλλά θα συνεκτιμηθεί από τη  Επιτροπή ως προς  το

κριτήριο της προσωπικότητας του υποψηφίου (βλ. ΣτΕ 409/2019).

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικό 3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 104/2008 (05-03-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για το νόμω βάσιμο του εξώδικου 

           συμβιβασμού με ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές επέκτασης με αντικείμενο:

         α) την καταβολή χρηματικής εισφοράς κατόπιν μετατροπής εισφοράς γης από τους ιδιοκτήτες προς

τον Δήμο Θέρμης.

                        - (12.109α) Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό για την μετατροπή γης σε χρήμα της 

              ιδιοκτησίας με κτημ.αριθμ. (  ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)  

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

στο προσκομισθέν αντίγραφο γνωμοδότησης δεν γίνεται  ευκρινής αναφορά στο όνομα του ιδιοκτήτη και  στον

κωδικό του ακινήτου.

    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 104/2008 (05-03-2008) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για το νόμω βάσιμο του εξώδικου 

συμβιβασμού με ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές επέκτασης με αντικείμενο:

  β) την καταβολή της αποζημίωσης από τον Δήμο Θέρμης προς τους ιδιοκτήτες

- (12.17β) Aντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με το συμβιβασμό επί αποζημίωσης από πράξη εφαρμογής   

              για την ιδιοκτησία με κτημ.αριθμ. 0603007 (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΕΥ    

              ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ).

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 290/2010 (28-07-2010) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά το 

           αίτημα για τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης σχετικά με την νομιμότητα και την βασιμότητα του αιτήματος για την 

           τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.(Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΕΥ 

            ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 321/2010 (01-09-2010) απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής 

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου 

            να απαντηθεί υπόμνημα εταιρείας.

          -Αντίγραφο της 20-09-2010 σχετικά με την παροχή έγγραφων συμβουλών αναφορικά με 

           υπόμνημα νομικού προσώπου.(Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ 
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           ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 121/2014 (19-03-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την προσφυγή ενώπιον

           της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση απόφασης 

           του ΔΣ του Δήμου για διαγραφή και επαναβεβαίωση καταλόγων εισφοράς σε χρήμα από 

           επέκταση σχεδίου του οικισμού.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 01-04-2014 για προσφυγή ενώπιον της 1ης Ειδικής Επιτροπής

          του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση απόφασης του ΔΣ του Δήμου για διαγραφή       

          και επαναβεβαίωση καταλόγων εισφοράς σε χρήμα από επέκταση σχεδίου του οικισμού.

            (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 481/2015 (14-10-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με την εν μέρει 

           ακύρωση απόφασης του ΔΣ του Δήμου για έγκριση σχεδίου λειτουργίας συμβουλευτικού 

           σταθμού υποστήριξης μαθητών και γονέων.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης Οκτωβρίου-2015 σχετικά με την άσκηση προσφυγής ενώπιον της 

           Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, σχετικά με την εν μέρει ακύρωση απόφασης του ΔΣ 

           του Δήμου για έγκριση σχεδίου λειτουργίας συμβουλευτικού σταθμού υποστήριξης μαθητών και 

           γονέων. (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 577/2015 (09-12-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           ή μη ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως 7018/2015 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως 7018/2015 διαταγής 

           πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΕΥ 

           ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 328/2016 (27-07-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με 

           αίτηση ιδιώτη για χορήγηση ή μη άδειας επιχειρήσεως υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

         -Αντίγραφο της 17-08-2016 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αίτηση ιδιώτη

           για χορήγηση ή μη άδειας επιχειρήσεως υγειονομικού ενδιαφέροντος.(Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 

            ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 358/2016 (24-08-2016) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την προσφυγή ενώπιον 

           της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, αναφορικά με ακύρωση της απόφασης της 

           Οικονομικής Επιτροπής για παράταση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στη θέση “ΦΡΑΓΜΑ”.

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 

           Ν.3463/2006, σχετικά με ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για παράταση 

       εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στη θέση “ΦΡΑΓΜΑ”. (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ).

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 321/2017 (17-05-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων

κατά απόφασης 6/2017 Διαιτητικού Δικαστηρίου.
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          -Αντίγραφο της 17-05-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά 

        απόφασης 6/2017 Διαιτητικού Δικαστηρίου. (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 362/2017 (14-06-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση προσφυγής 

           ενώπιον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

         -Αντίγραφο της 13-06-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση προσφυγής            

           ενώπιον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ 

           ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 363/2017 (14-06-2017) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση προσφυγής 

           ενώπιον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

         -Αντίγραφο της 13-06-2017 παροχής  γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση προσφυγής            

           ενώπιον του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ 

           ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ).

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι τα

προσκομισθέντα αντίγραφα γνωμοδότησης δεν είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον δικηγόρο.

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο γνωμοδότησης της 18-11-2011 σχετικά με παραχώρηση χρήσης μισθίου.

          -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

          ΘΕΡΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 294/2015 (10-06-2015) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση 

           ενδίκων μέσα κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. (ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ 

           ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ κο. ΜΑΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ)

          -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 12-08-2015 για την άσκηση ενδίκων μέσα κατά απόφασης 

           125/2012 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 

          -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

            ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ

 Αντίγραφο της 13-03-2018 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών στο ΔΣ της σχολικής 

            επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης σχετικά με Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

          Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Ακινήτου (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΝ

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ).

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν προσκομίστηκε σχετική απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, όπως ρητώς

ορίζεται στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης. 

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 5/2019:
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25.   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  473/2011 (30-11-2011) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για έλεγχο νομιμότητας κτιρίου (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ)

-Αντίγραφο της 30-01-2012 εγγράφου ελέγχου νομιμότητας κτιρίου.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  314/2014 (16-07-2014) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής           

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για  παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών

           (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ 

            ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ)

          -Αντίγραφο της 30-07-2014 παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με τμήμα 

           περιουσίας δήμου που πρέπει να δηλωθεί στο μητρώο των κοινωφελών και σχολάζουσων 

            περιουσιών.

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν έχει προσκομιστεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής απόφασης ανάθεσης από το αρμόδιο οργανο Ο.Τ.Α. και

συνεπώς, δεν προκύπτει το όνομα του δικηγόρου που έχει ανατεθεί η παροχή γνωμοδότησης.

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 197/2013 (22-05-2013) απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή  έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με:

 67.1   έγγραφο  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΝΟΜΙΚΏΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ).

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας

μηδέν ( 0), διότι δεν έχει προσκομιστεί αντίγραφο παροχής νομικών συμβουλών, όπως ρητώς

ορίζεται στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης. 

Επιπλέον, κατέθεσε δικαστικές αποφάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 402/2011 (27-10-2011) απόφασης απόδοσης πληρεξουσίου της 

          Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

            Θεσσαλονίκης. (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ).

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 386/2017 (21-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης έφεσης καθώς και   

    νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΔΕΝ

ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 28/2018 (25-04-2018) απόφασης ανάθεσης της Σχολικής 

              Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για 

    παράσταση σε δικάσιμο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν  έχει  προσκομιστεί  σχετικό  αντίγραφο  δικαστικής  απόφασης,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπο  ενότητα

Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης. 
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Επιπλέον, κατέθεσε δικαστικές αποφάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται  στα πρακτικά 3/2018 και 5/2019:

Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 252/2010 (23-06-2010) απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του  

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

  της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. Α168/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

  (αίτηση αναστολής)  (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΝ

ΔΗΜΟ).

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 453/2015 (30-09-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο 

    της οποίας:  

- Αντίγραφο  της παρακολούθησης υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 

    εκκρεμεί απόφαση (συζήτηση 25-01-2018) Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. (ΔΕΝ 

    ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ)

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 197/2017 (15-02-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του  

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για κατάθεση προτάσεων 

    ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

- Αντίγραφο  της  από  01-02-2018 πορείας της υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 

εκκρεμεί απόφαση. (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ)

(διαδικασία διοικητικών συμβάσεων).

 Αντίγραφο  της από 537/2017 (06-09-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης 

- Αντίγραφο  της  από 02-06-2017 αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης  (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ 

    ΤΟΝ ΔΗΜΟ) (διαδικασία αναστολής κατά της εκτέλεσης)  

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 660/2017 (25-10-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

    Βασιλικών

- Αντίγραφο  της από 17-04-2018 πορείας της υπόθεσης  στο Ειρηνοδικείου Βασιλικών

   εκκρεμεί  απόφαση.  (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ  ΤΟΝ

ΔΗΜΟ)   (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικές προτάσεις της 23-12-2017 ενώπιον του ειρηνοδικείου Βασιλικών)    

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 275/2015 (03-06-2015) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και κατάθεσης προσφυγής και παράσταση 

    ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.

   - Αντίγραφο  της 392/2015 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 Ν.3463/2006   

   (ανάθεση άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμό 27045/2015 απόφασης της ΓΓ 

    αποκεντρωμένης διοίκησης) (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ 

     ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ).
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για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν αναφέρεται το όνομα του δικηγόρου στην δικαστική απόφαση και από την προσκομιζόμενη παρακολούθηση

υποθέσεως μέσω του διαδικτύου, ούτε από το προσκομιζόμενο υπόμνημα και γενικότερα έγγραφα, δεν προκύπτει το

όνομα του δικηγόρου που εκπροσωπεί τον Ο.Τ.Α.

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται  στα πρακτικά 3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 300/2014 (10-07-2014) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

    δικάσιμο της οποίας:  

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. A2295/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   

   (διαδικασία ακυρωτικής διαφοράς-αυθαίρετη δόμηση)

  (επιπλέον προσκομίζει σχετικό υπόμνημα ενώπιον διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης) 

  (ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ   ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)  

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι το

κατατεθειμένο υπόμνημα δεν είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον δικηγόρο.

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν αναφέρεται το όνομα του δικηγόρου που εκπροσωπεί τον Ο.Τ.Α. στην δικαστική απόφαση. 

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικό 3/2018 και 5/2019:

 Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 354/2017 (07-06-2017) απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

    του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης απόψεων του Δήμου

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5249/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

   (διαδικασία αναστολής κατά της εκτέλεσης)  

   (επιπλέον προσκομίζει σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

   Θέρμης με αριθ.πρωτ.ΟΙΚ/16309/18-05-2017 προς το διοικητικό πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης) (ΕΙΝΑΙ

ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ, ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) 

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν αναφέρεται το όνομα του δικηγόρου που εκπροσωπεί τον Ο.Τ.Α. σε κανένα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα,

παρά μόνο στην Απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 374  /20  16   (  07  -  09  -20  16)   απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής

           Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής   

           Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 σχετικά με παράταση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου 

           στη θέση “ΦΡΑΓΜΑ”. 

         Κατάθεση προγενέστερης ημερομηνίας αντιγράφου παροχής  έγγραφων νομικών συμβουλών της

27-04-2016  σχετικά  με  αίτηση  του  Ι.  Μ.  για  χορήγηση  ή  μη  άδειας  επιχειρήσεως  υγειονομικού

ενδιαφέροντος ( με θέμα διαφορετικό από αυτό της ανάθεσης)
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για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν  υπάρχει  ημερολογιακή  συσχέτιση  μεταξύ  απόφασης  ανάθεσης  του  Ο.Τ.Α.  και  ημερομηνία  έκδοσης

γνωμοδότησης.

Γ. Ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας

Ο υποψήφιος κ.  Μ. Χ. του Α.  (   αίτηση με α.π.  19975/7-6-2018) κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα

πρακτικά 3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο του από 26-05-2017 πιστοποιητικού του Βρετανικού Συμβουλίου με συνημμένη την ακριβή

μετάφραση με το οποίο βεβαιώνεται η ικανότητα στην αγγλική γλώσσα (επιπέδου FIRST CERTIFICATE

IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge (βαθμός  Α).

 Αντίγραφο  της  από  30-05-2017  με  αριθ.πρωτ.  2017/24  βεβαίωσης   του  Γαλλικού  Ινστιτούτου

Θεσσαλονίκης με συνημμένη την ακριβή της μετάφραση με την οποία βεβαιώνεται η ικανότητα στην

γαλλική γλώσσα (επιπέδου CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE).

  Αντίγραφο  της  από  30-05-2017  με  αριθ.πρωτ.  2017/23  βεβαίωσης   του  Γαλλικού  Ινστιτούτου

Θεσσαλονίκης με συνημμένη την ακριβή της μετάφραση με την οποία βεβαιώνεται η ικανότητα στην

γαλλική γλώσσα (επιπέδου CERTIFICAT PRATIQUE DE  LANGUE FRANCAISE -1er  degre.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα ( 4 ).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος κ.  Μ. Χ. του Α.  (   αίτηση με α.π.  19975/7-6-2018) κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα

πρακτικά 3/2018 και 5/2019: 

 Αντίγραφο  του  από  23-05-2018  πιστοποιητικού  οικογενειακής  κατάστασης  του  Γραφείου  Δημοτικής

Κατάστασης  και  Ληξιαρχείου  του  Δήμου  Θ.,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  είναι  εγγεγραμμένος  στο

Δημοτολόγιο του Δήμου Θ. του Ν.Θεσσαλονίκης στην 2846 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, ότι

έχει συνάψει γάμο και ότι έχει δύο ( 2) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής υπηρεσιακής και νομικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος Μ. Χ. του Α. ( με α.π. αίτησης 19975/7-6-2018) αξιολογήθηκε ως περαιτέρω εξελίξιμος επιστημονικά

και επαγγελματικά. Διαθέτει  τεράστια επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, ως

συνεργαζόμενος για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον Δήμο Θέρμης σε πληθώρα υποθέσεων. Είναι ευγενής, με

ευθύτητα, άνεση και ασφάλεια λόγου, ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις του σχετικά με τα καθήκοντα του

νομικού συμβούλου στον δήμο. Γνωρίζει  σε βάθος τα ζητήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα του νομικού

συμβούλου  ενώ δραστηριοποιείται  στον  ελεύθερο χρόνο  του  ως  γραμματέας  σε  τοπικό  πολιτιστικό  σωματείο,
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στοιχείο που αποκαλύπτει την ικανότητά του και την διάθεσή του να συνεργάζεται και να προσφέρει στα κοινά.

Τέλος, το γεγονός, ότι είναι πατέρας δύο παιδιών, επιφορτισμένος από κοινού με την σύζυγό του με την ανατροφή

τους και ταυτόχρονα μπορεί ανταποκρίνεται με επιτυχία στα πολύπλευρα καθήκοντά του, συνεκτιμάται ιδιαίτερα

από  την  επιτροπή  στον  σχηματισμό κρίσης  γύρω από  την  προσωπικότητά  του.  Κατόπιν  αυτών,  με  βάση  την

κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό δέκα (10).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Μ. Χ.  υποψήφιος Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,93

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 7,32

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

55,60

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

65,55

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 10

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 151,40

8. Μ. Σ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

 

Ο υποψήφιος  Μ. Σ. του Ξ.  (  αίτηση με α.π.  20485/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται και στα πρακτικά

3/2018 και 7/2019 :

 Αντίγραφο  του  υπ’αριθμ.  1751/21-11-2006 πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Σχολής  Νομικών  και

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 6,87).

 Αντίγραφο  του  υπ’  αριθμ.  14931/22-11-2006  πιστοποιητικού  μεταπτυχιακών  σπουδών  του  Κλάδου

Δημοσίου  Δικαίου  και  Πολιτικών  Επιστημών  της  Νομικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης  (βαθμός πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ 9,00).
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Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 8,87. Αναλυτικότερα 6,87 ( βασικός τίτλος σπουδών ) και 2 μόρια ( μεταπτ. τίτλος).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο υποψήφιος  Μ. Σ. του Ξ.  (  αίτηση με α.π.  20485/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται και στα πρακτικά

3/2018 και 7/2019 ::

 Αντίγραφο του υπ’αριθμ. Πρωτ. 5034/01-06-2018  πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’αριθμ. Α.Υ.Δ.  92625/17-

07-1997 (ΦΕΚ 154/24-07-1997), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 27-08-1997 με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 5463, προήχθη στο Εφετείο με την υπ. αριθμ. 154/24-1-2002 και στον Άρειο Πάγο με την υπ’

αριθμ. 97/01-03-2007 αποφάσεις του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα, ασκεί δικηγορία από 27-08-1997, δεν έχει

επιβληθεί σε βάρος του καμία πειθαρχική ποινή και παρείχε υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία στην D. A.E.

από 03-01-2000 έως 20-02-2007.

 συνολικά εννέα (9) υποθέσεις δικαστηριακής εκπροσώπησης, 

Συγκεκριμένα προς απόδειξη των ουσιαστικών της προσόντων κατέθεσε:

1.  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  15441/2009  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

2.  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  12000/2013  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διαδικασία εργατικών διαφορών)

3.  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  694/2014  απόφασης  του  Δικαστηρίου  του  Αρείου  Πάγου  (ζητήματα

διοικητικού και υπαλληλικού δικαίου)

4. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 490/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

(επιβολή φόρων, τελών & εισφορών ακινήτων στους Ο.Τ.Α.)

5.  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  13649/2009  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

6. Αντίγραφο της  20-02-2009  ιδιωτικού συμφωνητικού με Ν.Π. “Δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί

σταθμοί  Θέρμης (ανάθεση σύνταξης & υποβολής προτάσεων και δικαστική παράσταση σε διαδικασία

εργατικών διαφορών)

7.  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  15775/2014  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διαδικασία εργατικών διαφορών)

8.  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  28836/2008  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διαδικασία εργατικών διαφορών)

9. Αντίγραφο της 10-09-2009 κατατεθείσας  ΕΦΕΣΗΣ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

(διαδικασίες εργατικών διαφορών)

 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 3/2018, για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την

βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), λόγω μη προσκόμισης καμίας ανάθεσης από αρμόδιο όργανο του

ΟΤΑ ή του νομικού προσώπου αυτού, όπως ρητώς ορίζεται στην Υποενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ.

x) της προκήρυξης.

 127



Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 5,63 .  Αναλυτικότερα, 5,63 ( 11 έτη, 3 μήνες και 7 ημέρες δικηγορίας Παρ. Αρείω

Πάγω). 

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Ο υποψήφιος  Μ. Σ. του Ξ.  (  αίτηση με α.π.  20485/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται και στα πρακτικά

3/2018 και 7/2019 ::

 Αντίγραφο του από 12/1988 πιστοποιητικού επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (FIRST CERTIFICATE IN

ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge 

 Αντίγραφο της από 23-11-2006 αναλυτικής βαθμολογίας των αποτελεσμάτων μιας εξεταστικής περιόδου

στις εξετάσεις DELF και DALF, διπλώματος σπουδών γαλλικής γλώσσας.

 Αντίγραφο της από 23-11-2006 βεβαίωσης κατοχής Διπλώματος Τελειοποίησης στην Ιταλική Γλώσσα και

Κουλτούρα  που  απένειμε  το  Ιταλικό  Μορφωτικό  Ινστιτούτο  Θεσσαλονίκης  (DIPLOMA  DI

PERFEZIONAMENTO IN LINGUA E CULTURA ITALIANA-Corso Superiore).

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα ( 4 ).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος Μ. Σ του Ξ. ( αίτηση με α.π. 20485/11-6-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται και στα πρακτικά 3/2018

και 7/2019 : :

 Αντίγραφο  του  από  01-06-2018 πιστοποιητικού  οικογενειακής  κατάστασης  από  το  Εθνικό

Δημοτολόγιο μέσω της δικτυακής πύλης www.ermis.gov.gr, από το οποίο προκύπτει ότι είναι

εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης στην 33576

οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, ότι έχει συνάψει γάμο και ότι έχει δύο ( 2 ) ανήλικα

τέκνα.

Συνεπώς, η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος Μ. Σ. του Ξ. ( με α.π. αίτησης 20485/11-6-2018) την 7η Φεβρουαρίου δεν παρουσιάστηκε ενώπιον

της επιτροπής  ,   για την διεξαγωγή της προφορικής συνέντευξης, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε νομίμως. Κατόπιν

αυτών η Επιτροπή   αποφάσισε ομόφωνα την μη βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και  

της προοπτικής εξέλιξης   (βλ. πρακτικό 12/2020).  
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Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Μ. Σ.  υποψήφιος Παρ   Αρείω Πάγω.

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,87

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 5,63

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια -

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20,5

9. Μ. Ι.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος Μ. Ι. του Γ. ( αίτηση με α.π. 18193/24-5-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο  του  υπ’ αριθμ.  1500/10-05-1984 πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Νομικής  Σχολής  του

Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7,667).

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 1533/10-05-1984 Πιστοποιητικού της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του

Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου  Θράκης,  με  την  αναλυτική  βαθμολογία  των  μαθημάτων  στα  οποία

εξετάστηκε κατ’ έτος, μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του.

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 209/23-07-1987 πιστοποιητικού του Νομικού τμήματος της Σχολής Νομικών και

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,  όπου αναφέρεται  ότι  είναι

κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου (με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” 8,00).

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 210/23-07-1987 πιστοποιητικού του Νομικού τμήματος της Σχολής Νομικών και

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,με την αναλυτική βαθμολογία

των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε μέχρι την απόκτηση του μεταπτυχιακού του διπλώματος.
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Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 9,667 . Αναλυτικότερα 7,667 ( βασικός τίτλος σπουδών ) και 2 μόρια ( μεταπτ. τίτλος).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο υποψήφιος Μ. Ι. του Γ. ( αίτηση με α.π. 18193/24-5-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο του υπ’αριθμ. Πρωτ.  4342/14-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’αριθμ. Α.Υ.Δ. 56558/30-

06-1986 (ΦΕΚ 17718-07-1986), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 31-07-1986 με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 2435, προήχθη στον Εφετείο με την υπ. αριθμ. 49/21-2-1991 και στον Άρειο Πάγο με την υπ’

αριθμ. 26/10-10-2002 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα, ασκεί δικηγορία από 31-07-1986, δεν έχει

επιβληθεί σε βάρος του καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρείχε υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Συνολικά έντεκα (11) δικαστηριακής εκπροσώπησης προς απόδειξη των ουσιαστικών του προσόντων :

Συγκεκριμένα κατέθεσε τα κάτωθι:

1. Αντίγραφο της  ένστασης άρθρου 7 ν2308/1995 ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων, κατά

των στοιχείων της από 15-04-2013 ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών πινάκων 

(διόρθωση κτηματολογικών πινάκων)

2.  Αντίγραφο  των  προτάσεων  κατά  της  υπ’ αριθμ.  27262/2001 αίτησης  ενώπιον  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,

(νόμω και ουσία αβάσιμο της υπό κρίση αίτησης)

3.  Αντίγραφο  της  ενδικοφανούς  προσφυγής  κατ’  αρθρ.  63  Ν417/2013  κατά  πράξεων  διοικητικού

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

(μη νόμιμη επιβολή, τέλους επιτηδεύματος και φόρου τεκμαρτού εισοδήματος)

4. Αντίγραφο του υπομνήματος της υπ’ αριθμ. 38/21-04-2008 νόμιμης ανακοπής ενώπιον του Ελεγκτικού

Συνεδρίου (ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης και ειδοποίησης χρεών  Δ.Ο.Υ.)

5.  Αντίγραφο  των  προτάσεων  κατά  της  υπ’ αριθμ.  5091/15-12-2005  έφεσης,  ενώπιον  του  Εφετείου

Θεσσαλονίκης,

(περί καταπάτησης αγροτικής οδού)

6.  Αντίγραφο  των  προτάσεων  του  υπ’  αριθμ.  3930/2004  δικογράφου,  ενώπιον  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

(περί νομής και κατοχής αγρού)

7.  Αντίγραφο του υπομνήματος  της από  23-01-2014  αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής  μονάδας,

ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας 

(διαδικασία καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης)

8.  Αντίγραφο  προσφυγής  κατά απόφασης  Δημάρχου  περί  επιβολής  τελών,  ενώπιον  του  Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

(διαδικασία επίλυσης διαφορών με τον Δήμο)

9. Αντίγραφο της  ένστασης  σχετ. 8430/01-03-2017 κατά τμήματος εσόδων περιουσίας του Δήμου, 
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(μη νόμιμη επιβολή Δημοτικών τελών)

10.  Αντίγραφο  της  αίτησης  κατά  του  από  02-04-2015  προγράμματος  αναγκαστικού  πλειστηριασμού,

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

(περί ανακοπής πλειστηριασμού)

11. Αντίγραφο της έφεσης κατά πράξης καταλογισμού από την διεύθυνση του γενικού λογιστηρίου του

κράτους ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου(μεταρρύθμιση πράξης καταλογισμού χορήγησης χρηματικού

ποσού)

 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 3/2019, για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς

την  βαθμολόγηση με  μόρια  βαρύτητας  μηδέν  (0),  λόγω  του  γεγονότος  ότι  το  σύνολο  των

προσκομισθέντων δικογράφων αφορούν πελατών του κατά Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. και όχι το ανάστροφο,

όπως ρητώς ορίζεται στην Υπό Ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης και για το

λόγο αυτό και δεν προσκομίζονται οι σχετικές αναθέσεις.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας  7,83.  Αναλυτικότερα, 7,83 ( 15 έτη, 7 μήνες και 28 ημέρες δικηγορίας παρ. Αρείω

Πάγω ). 

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Ο υποψήφιος  Μενεξόπουλος  Ιωάννης  του  Γεωργίου  (  αίτηση  με  α.π.  18193/24-5-2018)  κατέθεσε   όπως

αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και 7/2019:

 Αντίγραφο  του  από  Δεκέμβριο  1984  πιστοποιητικού  επάρκειας  της  αγγλικής  γλώσσας  (FIRST

CERTIFICATE IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο ( 2 ).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος Μ. Ι. του Γ. ( αίτηση με α.π. 18193/24-5-2018) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο  του  από  14-05-2018  πιστοποιητικού  οικογενειακής  κατάστασης  του  Γραφείου  Δημοτικής

Κατάστασης του Δήμου Θ., από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Θ.

του Ν. Θεσσαλονίκης στην 186630 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, ότι έχει συνάψει γάμο και ότι

έχει δύο ( 2 ) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).
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Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ο  υποψήφιος  Μ.  Ι.  του  Γ.  (  με  α.π.  αίτησης  18193/24-5-2018)  αξιολογήθηκε  ως  έμπειρος  και  ευσυνείδητος

επαγγελματίας και με γνώση διάφορων πεδίων του δικαίου. Είναι ευγενής, με πολλά και ποικίλα επιστημονικά

ενδιαφέροντα  και  ανοικτός  σε  νέα  γνωστικά  αντικείμενα  του  δικαίου  ενώ  έχει  εξαιρετική  σχέση  με  την

πληροφορική. Από τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις που του τέθηκαν δεν προέκυψε σφαιρική και εποπτική γνώση

των ζητημάτων που σχετίζονται με τα καθήκοντα της προκηρυχθείσης θέσης νομικού συμβούλου. Οι απαντήσεις

του αποκαλύπτουν μεν πρωτότυπη σκέψη  δεν ήταν ιδιαίτερα σαφείς και διαφωτιστικές και δεν επικεντρώθηκαν

στα  προσόντα  και  τις  απαιτήσεις  του  ρόλου  του  νομικού  συμβούλου.  Κατόπιν  αυτών,  με  βάση  την  κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό οκτώ (08)  (βλ.

πρακτικό 12/2020). 

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Μ. Ι.  υποψήφιος Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,667

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 7,83

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 29,497

10. Ν. Κ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.
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Ο υποψήφιος Ν. Κ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20280/8-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο  του  υπ’αριθμ.  331/22-10-2001 πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Σχολής  Νομικών  και

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 8,23).

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ.  63/04-10-2005 μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον κλάδο Εμπορικού

και Οικονομικού Δικαίου, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου, του τμήματος

Νομικής  της  Σχολής  Νομικών  και  Οικονομικών  Επιστημών  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης (βαθμός ΑΡΙΣΤΑ  10,00).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας  10,23 . Αναλυτικότερα 8,23  ( βασικός τίτλος σπουδών ) και 2 μόρια ( μεταπτ. τίτλος).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο υποψήφιος Ν. Κ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20280/8-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο του υπ’αριθμ. Πρωτ.  5147/06-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’αριθμ. Α.Υ.Δ. 127479/05-08-2003

(ΦΕΚ 192/12-08-2003), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 22-08-2003 με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 7447,

προήχθη στο Εφετείο με την υπ.  αριθμ.  9/22-4-2008 και  στον Άρειο Πάγο με την  υπ’ αριθμ.  242/24-03-2017

απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από 22-08-2003, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική

ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Κατάσταση παραστάσεων σε πολιτικά, ποινικά, διοικητικά δικαστήρια από το 2004-2018, όπως αναλυτικά

αναφέρονται στο πρακτικό 3/2018.

 εκατόν  εβδομήντα πέντε (175)  Αποφάσεις  Δικαστηρίων  και  εξήντα  τρεις  (63)  γνωμοδοτήσεις  με  τις

σχετικές αναθέσεις του αρμόδιου οργάνου του Ο.Τ.Α., όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 3/2018.

Συγκεκριμένα ως προς την απόδειξη των ουσιαστικών του προσόντων κατέθεσε τα κάτωθι:

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

1. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  579/2011 (13-09-2011)  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για παροχή γνωμοδότησης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με τον  μισθωτή του δημοτικού

αναψυκτηρίου.

- Αντίγραφο Γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης για 

 συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου.

2. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  279/2012 (11-05-2012)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για νομικό έλεγχο του καθεστώτος αδειοδότησης και λειτουργίας των ξύλινων καντινών σε

αιγιαλό

- Αντίγραφο Γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης για   

  Διενέργεια δημοπρασιών για τροχήλατα αναψυκτήρια.
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3. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  295/2012 (05-06-2012)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για νομικό έλεγχο για το καθεστώς επιβολής δημοτικών τελών σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

εστίασης.

- Αντίγραφο Γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης για    

 δυνατότητα απαλλαγής από την επιβολή προστίμου κατ’αρ.6 & 5 ν.1080/1980

4. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  513/2012 (19-10-2012)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Βόλβης

και το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης από πλευράς του Δήμου.

- Αντίγραφο Ενημερωτικού Σημειώματος της 05-11-2012 προς την Ταμειακή Υπηρεσία του 

  Δήμου Βόλβης για ενδεχόμενη άσκησης έφεσης σε απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών.

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  104/2013 (18-02-2013)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με απόφαση Ειρηνοδικείου Λαγκαδά & υπ’αριθμ. 593/2012

(10-12-2012) απόφασης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ για παροχή γνωμοδότησης επί εξώδικης δήλωσης σχετικά

με οφειλή μισθωμάτων του Δήμου για το ΚΕΠ.

- Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 18-03-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

  Βόλβης για απόδοση μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων.

6. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  123/2013 (05-03-2013)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  παροχή  γνωμοδότησης   σχετική  με  αίτηση  διαγραφής  οφειλής  για  μίσθωση δημοτικού

κυλικείου λόγω ελαττωμάτων του χώρου από τις προηγούμενες χρήσεις του και αδυναμίας λειτουργίας

του.

 - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 13-03-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

   Βόλβης για αίτηση διαγραφής οφειλής για μίσθωση δημοτικού κυλικείου.

7. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  152/2013 (02-04-2013)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

7.1 παροχή γνωμοδότησης σχετική με πρόταση αναπροσαρμογής μισθώματος δημοτικού  ακινήτου.

- Αντίγραφο Γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης σχετικά με  

  πρόταση αναπροσαρμογής μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

7.2 παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την ορθότητα εκδικασμένου ποσού οφειλομένων σε υπάλληλο με

σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 29-03-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

    Βόλβης σχετικά με εκδικασμένα οφειλόμενα σε υπάλληλο με σχέση εργασίας ορισμένου 

    χρόνου.   

8. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  269/2013 (11-06-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με θέματα αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

- Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 02-08-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

  Βόλβης σχετικά με χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και ενέργειες για 

  αυθαίρετη κατάληψη και επιβολή προστίμων.

9. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  354/2013 (04-09-2013)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

9.1  παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 25-09-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης για απόρριψη αίτησης  απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 
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9.2  παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 25-09-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης για απόρριψη αίτησης  απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 

9.3  παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 25-09-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης για απόρριψη αίτησης  απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 

9.4  παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 25-09-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης για απόρριψη αίτησης  απαλλαγής οφειλών προς τον Δήμο. 

10.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  156/2014 (28-04-2014)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για παροχή γνωμοδότησης προς απάντηση της αίτησης για λήψη απόφασης από τον Δήμο για

εκταμίευση ποσού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης

- Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 14-05-2014 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

  Βόλβης για καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης.

11. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  301/2014 (12-08-2014)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για παροχή  γνωμοδότησης ένδικων μέσων κατά την διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου

Θεσσαλονίκης.

- Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 30-07-2014 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

  Βόλβης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για παρεχόμενες υπηρεσίες.

12. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  309/2014 (13-08-2014)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για σύνταξη γνωμοδότησης για την ανάκληση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

- Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 28-08-2014 προς την Επιτροπή Κανονισμού Λειτουργίας   

  Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βόλβης για ανάκληση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου 

  χώρου.

13. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  415/2014 (18-09-2014)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για 

  13.1  σύνταξη γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών υποθέσεων για  την 

        εκδίκαση προσφυγής.

  - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 23-09-2014 προς την Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 

    φορολογικών διαφορών του Δήμου Βόλβης.

 13.2  παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα πολίτη για μακροχρόνια παραχώρηση σε χρήση ή 

                   εξαγορά δημοτικής έκτασης.

   - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 11-01-2016 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου   

     Βόλβης για διαδικασία μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

14. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  54/2015 (25-02-2015)  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής του  ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  σύνταξη  γνωμοδότησης  για  την  αίτηση  με  θέμα την  μη καταβολή ενοικίου  δημοτικού

αναψυκτηρίου λόγω επικαλούμενης ανωτέρας βίας.

 - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 12-12-2014 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  

   Βόλβης για μη αποδοχή της αίτησης περί μη καταβολής ενοικίου.

15. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  126/2015 (24-04-2015)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

15.1  σύνταξη γνωμοδοτήσεων για αποφάσεις του Ειρηνοδικείου (Ειδική διαδικασία διαφορών 
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        από αμοιβές). 

 - Αντίγραφα Γνωμοδοτήσεων της 18-05-2015 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

       Βόλβης για μη προσφυγή σε έφεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου. 

16. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  441/2014 (30-09-2014)  απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για την σύνταξη γνωμοδότησης για την υποχρέωση ή μη, πληρωμής των αποζημιώσεων για

αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου κτήματος, που έχουν επιβληθεί από την Κτηματική Υπηρεσία σε βάρος του

Δήμου Βόλβης.

 - Αντίγραφο  γνωμοδότησης  της 07-10-2014  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  

          Βόλβης για καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων.

17. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  336/2013 (08-08-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για γνωμοδότηση σχετικά με έφεση κατά της απόφαση Ειρηνοδικείου.

   - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 08-08-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

     Βόλβης για  μη προσφυγή σε έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου.

18. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  200/2015 (17-06-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για 

  18.1  σύνταξη γνωμοδότησης για αίτηση μείωσης μισθώματος δημοτικού αναψυκτηρίου.

           - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 24-06-2015 προς τον Δήμο Βόλβης για μη αποδοχή της 

             αίτησης μείωσης μισθώματος δημοτικού αναψυκτηρίου.

 18.2  σύνταξη γνωμοδότησης ως προς την αίτηση διαγραφής οφειλής από μισθώματα σχολικού 

         αγρού.

   - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 09-07-2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  

     Βόλβης για μερική αποδοχή της αίτησης ως προς την διαγραφή οφειλής από μισθώματα   

     σχολικού  αγρού.

19. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  488/2015 (18-11-2015)  απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για 

 19.1  σύνταξη  γνωμοδότησης ως προς την αίτηση σωματείου, για την δωρεάν παραχώρηση 

         χρήσης δημοτικού ακινήτου.

     - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 07-09-2016 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  

       Βόλβης για την διαδικασία δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου προς σύλλογο.

20. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  528/2015 (04-12-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την δυνατότητα διαγραφής επιβληθέντος προστίμου

για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.

   - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης του 2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλβης  

     σχετικά με την μη αποδοχή αίτησης διαγραφής, λόγω μη πρόβλεψης διαδικασίας  

     διαγραφής  χρέους η οποία να σχετίζεται με την επίμαχη περίπτωση.

21. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  624/2015 (30-12-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για  την  σύνταξη  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  δυνατότητα  λήψης  απόφασης  ανταλλαγής

οικοπέδου δημότη με δημοτικό ακίνητο.

   - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 11-01-2016 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  

     Βόλβης σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την 

     ολοκλήρωση  της ανταλλαγής ακινήτων.
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22. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  561/2015 (17-12-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για  την  σύνταξη  γνωμοδότησης,  για  την  αίτηση  ανώνυμης  εταιρείας  για  άρση  στέρησης

χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, λόγω εκκρεμοδικίας κατόπιν προσφυγής ενώπιον του διοικητικού

Εφετείου.

   - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 15-12-2015 προς την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ 

     ΒΟΛΒΗΣ για να εφαρμοσθεί η εξαίρεση λόγω εκκρεμοδικίας των βεβαιωμένων 

     ληξιπρόθεσμων οφειλών της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας,  που αφορούν στην υπό 

     κρίση περίπτωση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

23. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  484/2016 (05-11-2016)  απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  την  σύνταξη γνωμοδότησης,  για  αναφορικά με  την  άσκηση νομίμων δικαιωμάτων  του

Δήμου από την σύμβαση μισθώσεως δημοτικού αναψυκτηρίου, λόγω παραβίασης των όρων αυτής και

κίνηση νομικών διαδικασιών για την πληρωμή των οφειλόμενων μισθωμάτων και απόδοση της χρήσης του

μισθίου.

  - Αντίγραφο   Γνωμοδότησης της 07-09-2016 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  

   Βόλβης σχετικά με  την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων του Δήμου λόγω μη εκπλήρωσης   

   συμβατικών υποχρεώσεων του πλειοδότη δημοτικού αναψυκτηρίου.

24. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  775/2016 (30-12-2016)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για   την  σύνταξη  γνωμοδότησης,  για  το  καθεστώς  λειτουργίας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

  - Αντίγραφο   Γνωμοδότησης της 07-09-2016 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης  για το καθεστώς λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

25. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  154/2015 (19-05-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:  

25.1   σύνταξη γνωμοδότησης για την απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (Διαδικασία  

         Μικροδιαφορών) κατά του Δήμου Βόλβης.

 - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 20-05-2015 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

   Βόλβης  για μη προσφυγή σε έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου. 

25.2  σύνταξη γνωμοδότησης για την απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά κατά του Δήμου 

        Βόλβης.

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 20-05-2015 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης  για μη προσφυγή σε έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου. 

25.3  σύνταξη γνωμοδότησης για την απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά κατά του Δήμου 

        Βόλβης.

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 20-05-2015 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

            Βόλβης  για μη προσφυγή σε έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου. 

26. Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  34/2018  (12-02-2018)  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  την σύνταξη γνωμοδότησης, αναφορικά με την ύπαρξη ή μη υποχρέωσης εκ μέρους του

Δήμου για την χορήγηση αντιγράφων διοικητικού φακέλου πρόσληψης υπαλλήλου σε αιτούσα πολίτη.

  - Αντίγραφο   Γνωμοδότησης της 01-02-2018 προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου   

    Βόλβης  για δικαίωμα ή μη πολιτών σε πρόσβαση εγγράφων διοικητικού φακέλου.
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27. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  468/2013 (18-11-2013)  απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για :

 27.1  γνωμοδότηση σχετικά με επιστροφή χρημάτων καταβληθέντος ποσού για χρήση 

         κοινόχρηστου χώρου. 

           - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 18-11-2013 προς τον Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

             Βόλβης που αφορά επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 27.2  γνωμοδότηση για προσφυγές κατά του Δήμου στα πλαίσια συμβιβαστικής επίλυσης της 

         διαφοράς.

   - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 17-12-2013 προς την Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 

     φορολογικών διαφορών του Δήμου Βόλβης.  

28. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  281/2014 (16-12-2014)  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ με αναφορά  στην γνωμοδότηση σχετικά με την εξέταση αιτήματος περί αναλογικής μείωσης

του μισθώματος απλής χρήσης τμήματος του αιγιαλού ( Μη προσκόμιση Απόφασης Ανάθεσης ).

29.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  166/2013 (25-04-2013)  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ, με αναφορά  στην απόφαση 181/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ για

παροχή  γνωμοδότηση,  σχετικά  με  το  πρωτόκολλο  καθορισμού  αποζημίωσης  αυθαίρετης  χρήσης  της

Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

                - Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 26-04-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

            Βόλβης για άσκηση ανακοπής κατά του πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης 

            αυθαίρετης χρήσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης σε βάρος του Δήμου 

            Βόλβης.

30.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  301/2013 (12-08-2013)  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ, με αναφορά  στην απόφαση 326/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, για

παροχή γνωμοδότησης και στην οποία συμπεριλαμβάνεται η γνωμοδότηση, σχετικά με την αποδοχή ή μη

των όρων της απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) για την εκμίσθωση στον

Δήμο Βόλβης εδαφικού τμήματος.( Η γνωμάτευση ενσωματώνεται στο περιεχόμενο της  Απόφασης που

προσκομίζεται).

31.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  276/2016 (03-06-2016)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  την σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δ.Σ για την λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των

όρων  της  απόφασης  του  προέδρου  και  Διευθύνοντος  Συμβούλου  της  Εταιρείας  Ακινήτων  Δημοσίου

(ΕΤ.Α.Δ.) για την ανανέωση της εκμίσθωσης στον Δήμο Βόλβης εδαφικού τμήματος.

  - Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 302/2013 (12-08-2013) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

    του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, με αναφορά  στην απόφαση 326/2013 της Οικονομικής 

    Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ, για παροχή γνωμοδότησης και στην οποία 

    συμπεριλαμβάνεται η γνωμοδότηση, σχετικά με την αποδοχή ή μη των όρων της 

    απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) για την εκμίσθωση στον 

    Δήμο Βόλβης εδαφικού τμήματος.

32. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  465/2015 (09-11-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

32.1 σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης. 

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 18-11-2015 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης για αντικειμενικές αξίες οικοπέδων εντός κοινότητας που αποζημιώνονται από 
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    Πράξεις Εφαρμογής δια εξώδικου συμβιβασμού.

32.2 σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης.

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 18-11-2015 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης για αντικειμενικές αξίες οικοπέδων εντός κοινότητας που αποζημιώνονται από 

    Πράξεις Εφαρμογής δια εξώδικου συμβιβασμού.

32.3 σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης.  

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 18-11-2015 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης για αντικειμενικές αξίες οικοπέδων εντός κοινότητας που αποζημιώνονται από 

    Πράξεις Εφαρμογής δια εξώδικου συμβιβασμού.

33. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  256/2015 (23-09-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την ανάγκη άσκησης παρέμβασης (προσφυγής) του

Δήμου Βόλβης σε δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  - Αντίγραφο   γνωμοδότησης της 24-09-2015 προς τον Δήμο Βόλβης για άσκηση  

    παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ.

34. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  321/2016 (17-06-2016)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση  πολίτη για υπαγωγή οφειλών του σε

ρύθμιση.

  - Αντίγραφο   γνωμοδότησης της 16-06-2016 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

    Βόλβης, για μερική αποδοχή αίτησης πολίτη για υπαγωγή οφειλών του σε ρύθμιση.

35. Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  40/2017 (13-02-2017)  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για   την  σύνταξη  γνωμοδότησης  αναφορικά  με  την  παραχώρηση  χρήσης  των  Ιαματικών

Λουτρών.

  - Αντίγραφο   γνωμοδότησης της 28-02-2017 προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου   

    Βόλβης, για την διάρκεια παραχώρησης των Ιαματικών Λουτρών.

36. Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  16/  24-03-2016  απόφασης  του  Οργανισμού  Πολιτισμού  Αθλητισμού  &

Περιβάλλοντος (Ο.Π.Α.Π.) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. για  την σύνταξη γνωμοδότησης για την

υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου του Δήμου Βόλβης.

  - Αντίγραφο   γνωμοδότησης της: Μάρτιος 2016 προς το Διοικητικό Συμβούλιο του  

    Ο.Π.Α.Π. του Δήμου Βόλβης, για την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου του Δήμου 

    Βόλβης σε συνέχεια απόφασης του Β΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφέρειας    

    Κεντρικής Μακεδονίας.

37. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  88/2016 (05-08-2016)  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης. (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για: 

37.1 σύνταξη γνωμοδότησης για αίτηση διαγραφής οφειλής υδρόμετρου φυσικού προσώπου ως 

        μέλος εταιρείας και χρήσης από την εταιρεία. 

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 23-08-2016 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

    Βόλβης για αίτηση διαγραφής οφειλής υδρόμετρου φυσικού προσώπου ως 

    μέλος εταιρείας και χρήσης από την εταιρεία (ποσοστιαία κατανομή οφειλής ανά μέλος-

    εταίρο). 

37.2 σύνταξη γνωμοδότησης για αίτηση διαγραφής οφειλής υδρόμετρου φυσικού προσώπου ως 

        μέλος εταιρείας, που αποχώρησε, και χρήσης από την εταιρεία. 

  - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 23-08-2016 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 
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    Βόλβης για αποδοχή αίτηση διαγραφής οφειλής υδρόμετρου φυσικού προσώπου ως 

    μέλος εταιρείας, που αποχώρησε, και χρήσης από την εταιρεία.

37.3 σύνταξη γνωμοδότησης για αίτηση διαγραφής οφειλής υδρόμετρου και μεταφορά της οφειλής 

        στον μισθωτή.

    - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 23-08-2016 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

             Βόλβης για απόρριψη αίτησης διαγραφής οφειλής υδρόμετρου, λόγω μη νόμιμης 

             ύπαρξης μισθωτικής σχέσης με τον μισθωτή του ακινήτου.

37.4 σύνταξη γνωμοδότησης για αίτηση μερικής διαγραφής οφειλής υδρόμετρου.

    - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 23-08-2016 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

             Βόλβης για απόρριψη αίτησης μερικής διαγραφής οφειλής υδρόμετρου.

37.5 σύνταξη γνωμοδότησης για αίτηση διαγραφής οφειλής υδρόμετρου και μεταφορά της οφειλής 

        στην μισθώτρια.

    - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 23-08-2016 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

             Βόλβης για απόρριψη αίτησης διαγραφή οφειλής υδρόμετρου, λόγω μη νόμιμης ύπαρξης  

                 μισθωτικής σχέσης με την μισθώτρια του ακινήτου.

38. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 108/2017 (24-08-2017) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

        Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης. (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για σύνταξη 

        γνωμοδότησης για την αποδοχή ή μη της αίτησης υπαλλήλου για χορήγηση εκ νέου άδειας 

        άνευ αποδοχών.

     - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 25-08-2017 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

              Βόλβης για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών 

              αναγκών..

39. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  91/2017 (13-06-2017)  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης. (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) για: 

39.1 σύνταξη γνωμοδότησης για την αποδοχή ή μη ενστάσεων 32 δημοτών για τη διαγραφή των 

        οφειλών τους από καταναλώσεις ύδατος λόγω ακαταλληλότητάς του. 

    - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 30-06-2017 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

      Βόλβης για απόρριψη ενστάσεων 32 δημοτών για τη διαγραφή των οφειλών τους από 

      καταναλώσεις ύδατος λόγω ακαταλληλότητάς του, λόγω εφαρμογής σχετικού όρου για 

      χορήγηση έκπτωσης και δεν υφίσταται πρόβλεψη για περαιτέρω έκπτωση ή ολική 

      διαγραφή. 

39.2 σύνταξη γνωμοδότησης για την αποδοχή ή μη αίτησης για τη διαγραφή οφειλών από 

        καταναλώσεις ύδατος. 

    - Αντίγραφο Γνωμοδότησης της 30-06-2017 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 

      Βόλβης για την αποδοχή ή μη αίτησης για τη διαγραφή οφειλών από καταναλώσεις 

      ύδατος. 

40. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  313/2012 (10-07-2012)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για :

 40.1  παροχή γνωμοδότησης σχετικά με διαταγή πληρωμής ενώπιον του Ειρηνοδικείου κατά 

         Δήμου Βόλβης. 

           - Αντίγραφο  Ενημερωτικού Σημειώματος της 07-08-2012 προς την Ταμειακή Υπηρεσία του 

             Δήμου Βόλβης για μη ανακοπή της παραπάνω διαταγής πληρωμής.

 140



 40.2  παροχή γνωμοδότησης σχετικά με απόφαση του Ειρηνοδικείου κατά Δήμου Βόλβης.

   - Αντίγραφο Ενημερωτικού Σημειώματος της 07-08-2012 προς την Ταμειακή Υπηρεσία του 

     Δήμου Βόλβης, για μη άσκηση ένδικου μέσου έφεσης στην απόφαση του Ειρηνοδικείου.

41. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  447/2011 (01-07-2011)  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για   την  παροχή  γνωμοδότησης  δυνατότητας  εκμίσθωσης  τμήματος  αγροτεμαχίου  για

εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.

  - Αντίγραφο  γνωμοδότησης της 07-07-2011 προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

    Δήμο Βόλβης για εκμίσθωσης τμήματος αγροτεμαχίου για λειτουργία κτηνοτροφικής  

    μονάδας.

42. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  303/2013 (12-07-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για :

  42.1  παροχή γνωμοδότησης επί της απόφασης Ειρηνοδικείου που αφορά αγωγή για οφειλή του 

          Δήμου Βόλβης. 

           - Αντίγραφο  γνωμοδότησης της 15-07-2013 προς  την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

             Βόλβης, για για μη άσκηση ένδικου μέσου έφεσης κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου.

 42.2  παροχή γνωμοδότησης επί της διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά του Δήμου 

         Βόλβης που αφορά αποζημίωση για ασφάλιστρα αυτοκινήτων.

  - Αντίγραφο  γνωμοδότησης της 18-07-2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

    Βόλβης για  μη άσκηση ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής του 

    Πρωτοδικείου.  

43. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  326/2013 (05-08-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

43.1  την σύνταξη γνωμοδότησης για αιτήσεις που αφορούν διαγραφή τελών και προσαυξήσεων 

        λόγω εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών.

  - Αντίγραφα (2) δύο γνωμοδοτήσεων της 25-09-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του 

    Δήμου Βόλβης για απόρριψη των αιτήσεων διαγραφής τελών και προσαυξήσεων 

    λόγω εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών. 

43.2  την σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με το περιεχόμενο αίτησης πολίτη 

 - Αντίγραφο γνωμοδότησης της 30-08-2013 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   

      Βόλβης για απόρριψη της αίτησης διαγραφής προσαυξήσεων μισθωμάτων λόγω 

      καθυστέρησης καταβολής τους. 

44. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  302/2015 (31-08-2015)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  σύνταξη  γνωμοδότησης  στην  αίτηση  πολίτη,  για  χορήγηση  διοικητικών  εγγράφων  στα

πλαίσια διενεργηθέντος διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

  - Αντίγραφο  γνωμοδότησης της 28-08-2015 προς τον Δήμο Βόλβης  για χορήγηση  

    διοικητικών εγγράφων. (Απόρρητες Εμπιστευτικές Πληροφορίες).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

1) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  2/2011 (25-02-2011)  απόφασης του Κ.Α.Π.Η. Σταυρού ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμους των οποίων : 

1.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 757/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή επιδομάτων)
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1.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 758/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

       Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή επιδομάτων)

2) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 302β/2011 (10-05-2011) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 10358/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

 Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία-καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσίας) 

3) Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  339/2011 (01-06-2011)  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμους των οποίων : 

3.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4566/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

        Θεσσαλονίκης (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

3.2)   Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 759/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή ποσού ως ειδική πρόσθετη αμοιβή)

3.3)   Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 308/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή ποσού ως διαφορά αποδοχών)

4)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  447/2011 (01-07-2011)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

 4.1)  -Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 740/2011 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

            Τμήμα ΙΓ’ Μονομελές (διαδικασία αναστολών)

 4.2)  -Αντίγραφο  της  αίτησης αναστολής της 21-09-2011 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

                     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία αναστολών)

5)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 579/2011 (13-09-2011) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

      -Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  91/2012  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά  (τακτική  διαδικασία-

καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσίας)

6)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 679/2011 (24-10-2011) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

6.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 96/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (τακτική

          διαδικασία τριτανακοπής)

7)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 833/2011 (02-11-2011) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 8484/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

  Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία-μονιμοποίηση υπαλλήλου)

8)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 10/2012 (17-01-2012) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

 Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής  

 εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

 -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 19893/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία-εργατικών διαφορών)

9)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 48/2012 (03-02-2012) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 
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-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1216/2012 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου   

  Θεσσαλονίκης τμήμα Η’ (καταβολή επιδομάτων)

10)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 201/2012 (18-04-2012) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

10.1) Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16981/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

        Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

10.2) Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16541/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

          Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μείωσης μισθώματος)

10.3) Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 22416/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

          Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία-καταβολής ποσού για προμήθεια υλικών)

10.4) Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 76/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (τακτική 

          διαδικασία καταβολή ποσού για προμήθεια υλικών)

11)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 390/2012 (20-07-2012) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

11.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7307/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης   

          (τακτική διαδικασία-καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσιών)

11.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7308/2012απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

          (τακτική διαδικασία-καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσιών)

11.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 117/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου   

         Θεσσαλονίκης τμήμα ΙΔ’ τριμελές (διαδικαστικά ασκήσεως υπαίθριου πλανόδιου 

          εμπορίου)

11.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 38/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (διαδικασία 

          καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσίας)

12)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 426/2012 (21-09-2012) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

12.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2626/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

          Θεσσαλονίκης τμήμα Β’, (διαδικασία προσφυγής για παροχή έργου)

12.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 27/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά 

          (διαδικασία-καταβολής ποσού για προμήθεια υλικών)

12.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 94/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (τακτική 

          διαδικασία καταβολή ποσού για προμήθεια υλικών)

12.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 34/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (διαδικασία 

          καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσίας)

13)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 513/2012 (19-10-2012) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

13.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  9051/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

13.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1441/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

 143



          (διαδικασία ακυρωτικού σχηματισμού)

14)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 557/2012 (14-11-2012) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

14.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1412/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

          Θεσσαλονίκης τμήμα Α’, (διαδικασία ακυρωτικό-αυθαίρετη κατασκευή)

14.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 332/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία 

          εργατικών διαφορών)

15)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 19/2013 (29-01-2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

15.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  29/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά 

          (τακτική διαδικασία-καταβολής ποσού για προμήθεια υλικών)

15.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 724/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης τμήμα Δ’, 

          μονομελές  (διαδικασία εργατικών αποζημιώσεων)

15.3)  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  15202/2014  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία καταβολή ποσού για ασφαλτικές εργασίες)

15.4)   Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  70/2013  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά  (τακτική

διαδικασία καταβολής ποσού ασφαλίστρων αυτοκινήτων)

16)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 104/2013 (18-02-2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

   δικάσιμους των οποίων : 

16.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  20/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία 

          καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσιών)

16.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 36/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία 

          ανακοίνωσης δίκης με προσεπίκληση σε παρέμβαση)

16.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 54/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία 

          ακύρωσης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου)

17)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 123/2013 (05-03-2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 5301/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία καταβολής εργατικών προσαυξήσεων)

18)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 473/2013 (22-11-2013) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  13/2014  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά,  (τακτική  διαδικασία

καταβολής εργοληπτικών εισφορών)

19)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 06/2014 (07-02-2014) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

  Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής  

  εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

 -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 17997/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   
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   Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία-εργατικών διαφορών)

20)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 70/2014 (05-06-2014) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

 Ύδρευσης Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης  

  για παράσταση σε  δικάσιμους των οποίων : 

20.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  91/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία 

          εργατικών διαφορών)

20.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 97/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (καταβολή 

             επιδομάτων)

21)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 107/2014 (11-09-2014) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

 Ύδρευσης Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης  

   για παράσταση σε  δικάσιμους των οποίων : 

21.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  7236/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία εργατικών διαφορών)

21.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  7237/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,  (ειδική 

          διαδικασία εργατικών διαφορών)

21.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  7828/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία εργατικών διαφορών)

21.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  7829/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,  (ειδική 

          διαδικασία εργατικών διαφορών)

21.5)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  8900/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,  (ειδική 

          διαδικασία εργατικών διαφορών)

22)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 31/2014 (06-02-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

  σε δικάσιμους των οποίων : 

22.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  3770/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

         Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

22.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1771/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

          Θεσσαλονίκης τμήμα Β’,  (διαδικασία ακυρωτικού σχηματισμού) 

22.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  51/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

22.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  3924/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,  

          (διαδικασία μικροδιαφορών)

22.5)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  53/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,  (ειδική 

          διαδικασία-καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσίας)

23)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 31/2014 (06-02-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

  σε δικάσιμους των οποίων : 

23.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  5343/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

         Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία για έργο)

23.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  37/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, 

          (τακτική διαδικασία-καταβολής ποσού για προμήθεια υλικών) 

23.3) Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  56/2014 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής της 
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         Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, (διαδικασία προσφυγής για προμήθεια 

           ανταλλακτικών)
24)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 135/2014 (18-04-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 37/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία 

  μικροδιαφορών)

25)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 171/2014 (06-05-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

  σε δικάσιμους των οποίων : 

25.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  360/2015 απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Εφετείου   

         Θεσσαλονίκης, τμήμα Β’ (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για έργο)

25.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  5282/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 

         (τακτική διαδικασία-καταβολής ποσού για μεταφορά προσώπων) 

25.3) Αντίγραφο  των από  27-04-2018 προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

25.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  39α/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, 

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

26)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 196/2014 (29-05-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 11940/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης, (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

27)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 254/2014 (01-07-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 89/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική διαδικασία 

  εργατικών διαφορών)

28)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 415/2014 (18-09-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

   σε δικάσιμους των οποίων : 

28.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1814/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,  

          (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για έργο)

28.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2020/31-03-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για έργο) 

28.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2019/31-03-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής τμήματος πώλησης κινητών)

28.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  6496/23-10-2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (διαδικασία μικροδιαφορών-καταβολής αμοιβής)

29)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 441/2014 (30-09-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 
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-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 270/2014 απόφασης της 18ης Συνεδρίασης της 1ης Επιτροπής του 

  άρθρου 152 Ν.3463/06 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

  (διαδικασία προσφυγής)

30)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 441/2014 (30-09-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ.  2368/2015  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Γ΄

(διαδικασία-καταβολής αμοιβής από παροχή υπηρεσιών)

31)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 462/2014 (17-10-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 42/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,   (διαδικασία 

 μικροδιαφορών)

32)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 462/2014 (17-10-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 63/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική διαδικασία 

  μισθωτικών διαφορών)

33)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 517/2014 (21-11-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 7931/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

  διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

34)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 656/2014 (23-12-2014) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

   σε δικάσιμους των οποίων : 

34.1)  Αντίγραφο  της  16-04-2015 έκθεσης απόψεων κατά το άρθρο 129 παρ. 1 ΚΔΔ, ενώπιον του

Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα ΣΤ’ (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

34.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1433/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΓ’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

34.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1434/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΓ’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

34.4)  Αντίγραφο  της  17-04-2015 έκθεσης απόψεων κατά το άρθρο 129 παρ. 1 ΚΔΔ ενώπιον του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Η’ (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

34.5)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  4169/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΓ’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

34.6)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1419/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα Α’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

34.7)  Αντίγραφο  της  03-06-2015 έκθεσης απόψεων κατά το άρθρο 129 παρ. 1 ΚΔΔ ενώπιον του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τμήμα Δ’ (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

35)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 5/2015 (28-01-2015) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 
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 Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

 εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμους των οποίων : 

35.1)  Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  2341/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα Η’ (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

35.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2342/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα Η’ (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

36)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 30/2015 (04-06-2015) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

 Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

 εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμους των οποίων : 

36.1)  Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  2302/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα Δ’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

36.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  3422/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, τμήμα Θ’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

37)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 35/2015 (22-06-2015) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

 Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

 εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 3421/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,  

  τμήμα Θ’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

38)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 50/2015 (01-10-2015) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

 Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

 εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1185/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, (τακτική 

  διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

39)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 01/2015 (08-01-2014) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

 Ύδρευσης Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης  

  για παράσταση σε  δικάσιμους των οποίων : 

39.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  801/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία εργατικών διαφορών)

39.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  802/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία εργατικών διαφορών)

40)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 67/2015 (18-05-2015) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

 Ύδρευσης Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης  

  για παράσταση σε  δικάσιμο της οποίας : 

 - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  54/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία 

    εργατικών διαφορών)

41)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 103/2015 (14-12-2015) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

 Ύδρευσης Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης  

  για παράσταση σε  δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 01/2016 απόφασης της 1ης Συνεδρίασης της 1ης Επιτροπής του 

  άρθρου 152 Ν.3463/06 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

  (διαδικασία προσφυγής)

42)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 14/2015 (13-01-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
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  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

   σε δικάσιμους των οποίων : 

42.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  25/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία διαφορών από αμοιβές)

42.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  26/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία διαφορών από αμοιβές)

42.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  28/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία διαφορών από αμοιβές)

42.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  29/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία διαφορών από αμοιβές)

42.5)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  30/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία διαφορών από αμοιβές)

43)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 40/2015 (03-02-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 3819/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης, τμήμα Η’ (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

44) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 54/2015 (25-02-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 9261/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

  Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

45) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 72/2015 (17-03-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 8402/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

  Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

46) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 72/2015 (17-03-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 5797/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

  Θεσσαλονίκης, (ειδικές διατάξεις μικροδιαφορών)

47)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 81/2015 (31-03-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

   σε δικάσιμους των οποίων : 

47.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  6432/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

         Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

47.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1946/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

         Θεσσαλονίκης, τμήμα Γ’, (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

47.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2464/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

            Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

48) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 154/2015 (19-05-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   
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 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 990/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

  τμήμα Δ’, (διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριούμενου ακινήτου)

49) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 227/2015 (24-06-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

 της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 53/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου, (διαδικασία 

  μικροδιαφορών)

50)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 263/2015 (22-07-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

   σε δικάσιμους των οποίων : 

50.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  22/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία μικροδιαφοράς)

50.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  346/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

         (ειδική διαδικασία αυτοκινήτων)

51) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 289/2015 (04-08-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 153/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

52) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 289/2015 (04-08-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 45/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (τακτική 

  διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

53) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 411/2015 (07-10-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 14851/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

   Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων)

54) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 440/2015 (16-10-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

   σε δικάσιμους των οποίων : 

54.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  38/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

          διαδικασία μικροδιαφοράς)

54.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  7555/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 

         (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

55) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 488/2015 (18-11-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 32/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (τακτική 
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  διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

56) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 616/2015 (23-12-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

  του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

   σε δικάσιμους των οποίων : 

56.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1090/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

         Θεσσαλονίκης, τμήμα Α΄, (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

56.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1778/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου  

         Θεσσαλονίκης, τμήμα Γ’ Μονομελές, (διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

57) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 624/2015 (30-12-2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

  της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 12/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

  διαδικασία εργατικών διαφορών)

58)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 10/2016 (28-10-2016) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

 Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

 εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 14/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική

  διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

59)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 16/2016 (24-03-2016) απόφασης του Οργανισμού Πολιτισμού  

 Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

 εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 13/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

  διαδικασία-καταβολής επιδομάτων)

60)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 34/2016 (11-03-2016) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

 Ύδρευσης Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης  

  για παράσταση σε  δικάσιμους των οποίων : 

60.1)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  13093/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

60.2)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  13094/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

            Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

60.3)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  13097/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

60.4)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  13095/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

60.5)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1543/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

60.6)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1544/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

60.7)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1545/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

60.8)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  4051/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

 151



60.9)  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  4053/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

61)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  77/2016 (16-02-2016)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της 27-09-2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία χορήγησης 

  προσωρινής διαταγής)

62)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  106/2016 (08-03-2016)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της 05-03-2018 προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 

  (διαδικασία μικροδιαφορών)

63) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 108/2016 (08-03-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 13084/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αποζημίωσης από ρυμοτομία)

64) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 164/2016 (19-04-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 8262/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης, (διαδικασία άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης)

65) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 166/2016 (19-04-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 78/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (τακτική διαδικασία  

  -καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

66) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 222/2016 (18-05-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 2212/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

  τμήμα Ι’ τριμελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

67) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 223/2016 (18-05-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 4121/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

  τμήμα ΙΕ’ τριμελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

68) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 501/2016 (13-09-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 4197/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

  τμήμα ΙΔ’ τριμελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

69) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 587/2016 (25-10-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  
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   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 3014/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης, (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

70) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 605/2016 (25-10-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 810/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

   (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

71) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 641/2016 (09-11-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 7/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική διαδικασία 

  μισθωτικών διαφορών)

72) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 642/2016 (09-11-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1154/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

  τμήμα Δ’, (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

73) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 708/2016 (25-11-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 5500/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

  τμήμα Η’ μονομελές, (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

74) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 709/2016 (25-11-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 193/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία   

  χορήγησης προσωρινής διαταγής)

75)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 752/2016 (09-11-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 169/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία   

  χορήγησης προσωρινής διαταγής)

76)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 777/2016 (30-12-2016) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 103/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία   

  υπαγωγής στον ν.3869/2010)

77)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 19/2017 (22-03-2017) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

  Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

  εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1409/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
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  (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

78)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 39/2017 (27-09-2017) απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής 

  Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

  εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

-Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 15/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία  

  περιουσιακών διαφορών)

79)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 15/2017 (07-04-2017) απόφασης του Οργανισμού Πολιτισμού  

  Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

  εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

  -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 22/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία 

     μικροδιαφορών)

80)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 69/2017 (11-10-2017) απόφασης του Οργανισμού Πολιτισμού  

  Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής 

  εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας : 

  -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 16/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (διαδικασία  

    περιουσιακών διαφορών)

81) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 39/2017 (13-02-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

   ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

   της οποίας : 

 -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 6/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική διαδικασία   

    μισθωτικών διαφορών)

82)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 81/2017 (28-02-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

    ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

    της οποίας : 

   -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. Α22065/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, 

      τμήμα 25ο, τριμελές (διαδικασία ακύρωσης προστίμων)

83)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 82/2017 (28-02-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

    ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

    της οποίας : 

   -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. Α22056/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, 

      τμήμα 25ο, τριμελές (διαδικασία ακύρωσης προστίμων)

84)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 105/2017 (28-02-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

    ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

    της οποίας : 

   -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 93/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (τακτική 

      διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

85)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 106/2017 (28-02-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   

    ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

    της οποίας : 

   -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 4/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,  (ειδική διαδικασία   

     μισθωτικών διαφορών)

86)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 107/2017 (28-02-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   
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    ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο  

    της οποίας : 

   -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 524/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, (τακτική 

     διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

87)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 134/2017 (21-03-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

     δικάσιμο της οποίας : 

    -Αντίγραφο  των 06-04-2017 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  

       Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

88)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 136/2017 (21-03-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

     δικάσιμο της οποίας : 

    -Αντίγραφο των 06-04-2017 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  

       Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

89)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 137/2017 (21-03-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

     δικάσιμο της οποίας : 

     -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 28/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, (τακτική 

        διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

90)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 203/2017 (20-04-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

     δικάσιμο της οποίας : 

    -Αντίγραφο των 25-05-2017 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 

       Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

91)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 204/2017 (20-04-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

     δικάσιμο της οποίας : 

    -Αντίγραφο της 25-05-2017 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 

       Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

92)Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 205/2017 (20-04-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

     δικάσιμο της οποίας : 

    -Αντίγραφο της 25-05-2017 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 

       Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

93) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 229/2017 (09-05-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

      του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

      δικάσιμο της οποίας : 

     -Αντίγραφο της 25-05-2017 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου 

       Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

94) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 351/2017 (24-06-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

      του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

      δικάσιμο της οποίας : 
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    -Αντίγραφο της 08-12-2017 υπομνήματος ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (διαδικασία προσφυγής για ακύρωση απόφασης επιβολής 

      προστίμου)

95) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 449/2017 (11-08-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση

      σε δικάσιμο της οποίας : 

     -  Αντίγραφο  της   20-09-2017  έκθεσης  απόψεων κατα άρθρο 12 παρ.1  ΚΔΔ,  ενώπιον  του

Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  τμήμα  ΣΤ’  Ουσίας-Τριμελές  (απόρριψη  προσφυγής  για

ακύρωση βεβαιωτικού καταλόγου καταγραφής χρεώσεων ηλεκτροδότησης)

96) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 556/2017 (18-09-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

      του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

      δικάσιμο της οποίας : 

     -Αντίγραφο της 21-11-2017 προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 

       (τακτική διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

97)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 594/2017 (11-10-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

       του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

       δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, (ειδική 

         διαδικασία εργατικών διαφορών)

98) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 801/2017 (20-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε   

     δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1341/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  

         Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ’ μονομελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

99) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 802/2017 (20-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε   

     δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1344/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  

         Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ’ μονομελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

100) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 803/2017 (20-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε   

     δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1360/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  

         Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ’ μονομελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

101) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 804/2017 (20-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε   

     δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1361/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  

         Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ’ μονομελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

102) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 805/2017 (20-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε   

     δικάσιμο της οποίας : 
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       -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1362/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  

         Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ’ μονομελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

103) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 806/2017 (20-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

     του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε   

     δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1363/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  

         Θεσσαλονίκης, τμήμα ΙΕ’ μονομελές, (διαδικασία ακύρωσης προστίμου)

104)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 827/2017 (27-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

       του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

       δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της 12-01-2018 υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

         Θεσσαλονίκης, τμήμα Α’ Ουσίας-Τριμελές (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή 

          υπηρεσίας)

105)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 828/2017 (27-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

       του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

       δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της 12-01-2018 υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

         Θεσσαλονίκης, τμήμα Α’ Ουσίας-Τριμελές (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή 

          υπηρεσίας)

106)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 829/2017 (27-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

       του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

       δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της 12-01-2018 υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

         Θεσσαλονίκης, τμήμα Α’ Ουσίας-Τριμελές (διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή 

          υπηρεσίας)

107)   Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 837/2017 (31-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

       του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

       δικάσιμο της οποίας : 

       -Αντίγραφο της 25-01-2018 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

         Θεσσαλονίκης, (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

108)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 838/2017 (31-12-2017) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

      του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε 

      δικάσιμο της οποίας : 

     -Αντίγραφο της 01-02-2018 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

       Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-καταβολής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση)

109) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 39/2018 (19-03-2018) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης 

   Ύδρευσης Αποχέτευσης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ που αφορά ανάθεση νομικής εκπροσώπησης  

    για παράσταση σε  δικάσιμο της οποίας : 

    -Αντίγραφο της 26-03-2018 προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, (τακτική 

     διαδικασία-καταβολής αμοιβής για παροχή υπηρεσίας).
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110) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  336/2013 (08-08-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για κατάθεση απόψεων και αποστολή φακέλου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, σχετικά

με αιτούμενη αναστολή απόφασης Δημάρχου για προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας εταιρείας.

   - Αντίγραφο  έκθεσης της 12-08-2013 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου για    

               απόρριψη της αίτησης αναστολής της απόφασης Δημάρχου .

111) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  501/2014 (31-10-2014)  απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον τοπικής διοικητικής επιτροπής ΙΚΑ κατά την συζήτηση

ενστάσεων κατά του Δήμου Βόλβης.

 - Αντίγραφο  υπομνήματος της 22-01-2015 ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ  

   αναφορικά με ενστάσεις κατά του Δήμου Βόλβης.

112) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  217/2018 (23-04-2018)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για  την σύνταξη και κατάθεση ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μηνυτήρια

αναφορά  κατά  Φιλοζωϊκού Σωματείου για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδορκίας και της

συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου.

  - Αντίγραφο   μηνυτήριας αναφοράς-έγκλησης της 10-05-2018 ενώπιον του Εισαγγελέα  

    Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης, της 

    ψευδορκίας και της συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος του Δημάρχου και του 

    Αντιδημάρχου.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς  το κριτήριο της  επαγγελματικής εμπειρίας προέβη στην βαθμολόγηση με

συνολικά μόρια βαρύτητας  45,05 .  Αναλυτικότερα, 0,60 (1 έτος, 2 μήνες και 14 ημέρες δικηγορίας παρ. αρείω

πάγω ) και 35,00 ( 175 δικαστικές αποφάσεις ) και 9,45 ( 63 γνωμοδοτήσεις). 

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο πρακτικό 3/2018:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  367/2013 (24-09-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για ανάθεση υπόθεσης καταβολής μισθωμάτων.

- Αντίγραφο Εξώδικης Απάντησης της 15-11-2013 προς Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Μαδύτου

σχετικά με καταβολή μισθωμάτων για ακίνητο.

 Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  679/2011 (24-10-2011)  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για ανάθεση υπόθεσης για τα έξοδα μεταφοράς δικτύων και στηλών της Δ.Ε.Η.

- Αντίγραφο Εξώδικης Διαμαρτυρίας Πρόσκληση και Δήλωση της  11-10-2011  προς Δημόσια

Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού  Α.Ε.,  σχετικά  με  δαπάνη  αποκατάστασης  ζημιών  σε  δημοτικούς

δρόμους, κοινόχρηστους χώρους καθώς και μεταφοράς στύλων και δικτύων.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  426/2013 (29-10-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για  παροχή  νομικής  συμβουλής  και  αποστολή  εξώδικου  για  οφειλόμενη  αποζημίωση  για

ιδιοκτησία camping ΕΟΤ.

   - Αντίγραφο Εξώδικης Γνωστοποίησης της 17-12-2013 προς κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και  

                          Αρχή, για οφειλόμενη αποζημίωση για ιδιοκτησία camping ΕΟΤ.

 Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  31/2014 (06-02-2014)  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

1.1   σύνταξη  εξώδικης  γνωστοποίησης   για  κοινοποίηση  εγγράφων  τροποποίησης

ρυμοτομικού  
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          σχεδίου. 

  - Αντίγραφο Εξώδικης Γνωστοποίησης της 14-02-2014 προς κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και

    Αρχή, για επίδοση εγγράφων τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου.

1.2  σύνταξη εξώδικης γνωστοποίησης  για κοινοποίηση εγγράφων τροποποίησης ρυμοτομικού

             σχεδίου. 

  - Αντίγραφο Εξώδικης Γνωστοποίησης της 14-02-2014 προς κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και

                            Αρχή, για επίδοση εγγράφων τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  126/2015 (24-04-2015)  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

1.1  σύνταξη και αποστολή εξώδικης καταγγελίας μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου.

 - Αντίγραφο εξώδικης διαμαρτυρίας & πρόσκλησης της 21-04-2015 ενώπιον κάθε  

   Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής όσον αφορά τακτοποίηση οφειλών και απόδοση του  

  μισθίου στην αρχική του κατάσταση. 

1.2  σύνταξη  και  αποστολή  εξώδικης  διαμαρτυρίας  για  δημοτικό  αναψυκτήριο  (  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ) 

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  446/2015 (27-10-2015)  απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για την σύνταξη εξώδικης επιστολής σε απάντηση εξώδικης γνωστοποίησης -διαμαρτυρίας για

καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης.

 - Αντίγραφο  εξώδικης απάντησης & γνωστοποίησης της 03-11-2015 ενώπιον κάθε 

   Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής για καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης.

 Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  488/2015 (18-11-2015)  απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για 

 1.1  σύνταξη και αποστολή εξώδικης Επιστολής-Διαμαρτυρίας-Πρόσκλησης κατά της ΔΕΗ για 

         προβλήματα αυξομειώσεων τάσης.

           - Αντίγραφο  εξώδικης Διαμαρτυρίας-Πρόσκλησης και Δήλωσης της 11-01-2016 προς την 

             ΔΕΗ για την κακή κατάσταση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και εξ αιτίας αυτής 

                            πρόκλησης ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και πολιτών και δήλωση 

                           επιφύλαξης άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος από ζημίες που έχει υποστεί.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  520/2016 (30-09-2016)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για την σύνταξη και αποστολή εξώδικης δήλωσης-διαμαρτυρίας, για οφειλές από μισθώματα

δημοτικού αναψυκτηρίου.

  - Αντίγραφο  εξώδικης διαμαρτυρίας κλήσης-γνωστοποίησης της 04-10-2016 ενώπιον 

          κάθε Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, για παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, κλήση  

                 για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και γνωστοποίηση για άσκηση νόμιμης 

                 διαδικασίας προς τακτοποίηση υποθέσεως.  

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  347/2017 (24-06-2017)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για   την  σύνταξη  και  αποστολή  εξώδικης  επιστολής-διαμαρτυρίας-πρόσκλησης  του  Δήμου

Βόλβης για εκτέλεση σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρηση συντριβανιών.            

- Αντίγραφο  εξώδικης διαμαρτυρίας-πρόσκλησης και δήλωσης της 13-07-2017 ενώπιον 

  κάθε Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, για παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά.
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για τα οποία η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0),

λόγω  του  γεγονότος  ότι  το  εξώδικο  δεν  βαθμολογείται,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπο  ενότητα

Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο πρακτικό 3/2018:

 Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της  03-06-2014  προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης για

ολική ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 Αντίγραφο  Γνωμοδότησης  της  11-12-2014  προς  την  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου Βόλβης,

αναφορικά με την ανάληψη από τον Δήμο Βόλβης εγγυητικής ευθύνης για την αποπληρωμή δανείου που

πρόκειται να λάβει ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α.

 Αντίγραφο  Γνωμοδότησης της 21-12-12 προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, σχετικά

με  την  δυνατότητα  απευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  αγροτεμαχίου  για  την  λειτουργία

κτηνοτροφικής μονάδας. 

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν έχει προσκομιστεί αντίγραφο απόφασης ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο του Ο.Τ.Α. όπως ρητώς ορίζεται στην

Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο πρακτικό 3/2018:

 Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  73/2016  (16-02-2016)  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ  για σύνταξη  γνωμοδότησης  προς  την  Επιτροπή  Συμβιβαστικής  Επίλυσης  Φορολογικών

Διαφορών του Δήμου Βόλβης για το παραδεκτό και την νομιμότητα του αιτήματος      συμβιβασμού που

εμπεριέχεται στην προσφυγή εταιρείας και η οποία ασκήθηκε ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου,

με αίτημα συμβιβασμού με την ως άνω Επιτροπή του   Δήμου Βόλβης.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  326/2013 (05-08-2013)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για:

1.1 την εισήγηση-γνωμοδότηση για τις αποφάσεις εταιρείας για παραχώρηση της χρήσης με μίσθωση

των εδαφικών τμημάτων όπου βρίσκονται τα δημοτικά αναψυκτήρια ( ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ-

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ)

      για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0),

διότι  δεν  έχουν  προσκομιστεί  αντίγραφα  γνωμοδότησης,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπο  ενότητα

Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο πρακτικό 3/2018:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  607/2016 (25-10-2016)  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΒΗΣ για έρευνα περιουσιακών στοιχείων για λήψη αναγκαστικών μέτρων από τελεσίδικη δικαστική

απόφαση οφειλής μισθωμάτων από μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου. 

- Αντίγραφο  έρευνας περιουσιακών στοιχείων από Υποθηκοφυλακείο Λαγκαδά,

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι η

ερευνά δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.
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Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο πρακτικό 3/2018:

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 133/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (τακτική διαδικασία-καταβολή

ποσού για μεταφορά ατόμων) 

 Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  63/2007  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά  (διαδικασία  ασφαλιστικών

μέτρων νομής κινητού-μηχάνημα) 

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  43928/2007  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική

διαδικασία-μετατροπή σύμβασης εργασίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου) 

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1203/2008 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία

ασφαλιστικών μέτρων) 

 Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  143/2008  απόφασης  του  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  Τμήμα Β’

Μονομελές (αίτηση αναστολής) 

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 270/2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (διαδικασία τακτική-καταβολή

υπολοίπου ποσού για εκτέλεση έργου) 

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  Α403/2013 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης Τμήμα ΙΓ’

Μονομελές (καταβολή επιδομάτων)

  Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16861/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (τακτική

διαδικασία καταβολής ποσού για παροχή υπηρεσίας)

 Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 5960/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, (διαδικασία   -καταβολής

αμοιβής για παροχή υπηρεσίας)

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν έχει προσκομιστεί αντίγραφο απόφασης ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο του Ο.Τ.Α,. όπως ρητώς ορίζεται

στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο πρακτικό 3/2018:

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 343/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή ποσού ως διαφορά αποδοχών)

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 337/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή ποσού ως ειδική πρόσθετη αμοιβή)

1. Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 324/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή ποσού ως διαφορά αποδοχών)

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 345/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή ποσού ως διαφορά αποδοχών)

 Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 344/2012 απόφασης του Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

        Τμήμα Θ’ Μονομελές (καταβολή ποσού ως διαφορά αποδοχών)

για το οποίο η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση  με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι

δεν προσκομίζει το κείμενο της απόφασης, αλλά την 1η και τελευταία σελίδα, ενώ θα έπρεπε να προσκομιστεί

ολόκληρο  το  κείμενο,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπο  ενότητα  Β΄(  Υποβολή  δικαιολογητικών,  περ.  x)  της

προκήρυξης.
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Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών. 

Ο υποψήφιος Ν. Κ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20280/8-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο του από  21-05-2016 πιστοποιητικού ικανότητας στην αγγλική γλώσσα (  CERTIFICATE OF

COMPETENCY IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Michigan (επίπεδο Β2).

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο ( 2 ).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος Ν. Κ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20280/8-6-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο  του  από  30-03-2018  πιστοποιητικού  οικογενειακής  κατάστασης  του  Γραφείου  Δημοτικής

Κατάστασης του Δήμου Β., από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Β. του Ν.

Θεσσαλονίκης στην 23484 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, ότι έχει συνάψει γάμο και ότι έχει  ένα (1)

ανήλικο τέκνο.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης προέβη στην βαθμολόγηση με  συνολικά

μόρια βαρύτητας ένα ( 1 ).

 

Δ. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

 Ο υποψήφιος Ν.  Κ. του Ά. ( με α.π. αίτησης 20280/8-6-2018) αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα εξελίξιμος επιστημονικά

και επαγγελματικά. Διαθέτει  σπουδαία επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, ως

συνεργαζόμενος για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον Δήμο Βόλβης σε πληθώρα υποθέσεων. Ταυτόχρονα διατηρεί

δικηγορικό γραφείο σε συνεργατικο σχήμα με άλλους συναδέλφους με μεγάλο όγκο πελατών. Είναι ευγενής, με

ευθύτητα, άνεση και ασφάλεια λόγου, ταχύτητα αντίληψης, ευστοχία και υποδειγματική ακρίβεια και πληρότητα

στις απαντήσεις του σχετικά με τα καθήκοντα του νομικού συμβούλου στον δήμο. Γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα

που σχετίζονται με τα καθήκοντα του νομικού συμβούλου και είναι άριστος γνώστης εξειδικευμένων εφαρμογών

πληροφορικής που οργανώνουν υποδειγματικά την καθημερινή του εργασία. Ταυτόχρονα έχει πλούσια δράση στα

κοινά έχοντας επανειλημμένες θητείες στο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τέλος, το γεγονός, ότι

είναι  πατέρας ενός ανήλικου τέκνου, επιφορτισμένος από κοινού με την σύζυγό του με την ανατροφή του και

ταυτόχρονα μπορεί ανταποκρίνεται με επιτυχία στα πολύπλευρα καθήκοντά του, συνεκτιμάται ιδιαίτερα από την

επιτροπή  στον  σχηματισμό  κρίσης  γύρω από  την  προσωπικότητά  του.  Κατόπιν  αυτών,  με  βάση  την  κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10)  έλαβε τον βαθμό δέκα (10) (βλ.

πρακτικό 12/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

 162



Ν. Κ.  υποψήφιος Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

8,23

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,60

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

35,00

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

9,45

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 1

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 10

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 68,28

11. Π. Α.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

H υποψήφια Π. Α. του Α. ( αίτηση με α.π. 17559/18-5-2018 ) κατέθεσε  όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018

και 7/2019::

 Αντίγραφο  του  υπ’αριθμ.  2627/26-04-1996 πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Σχολής  Νομικών  και

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός ΚΑΛΩΣ 6,18).

Συνεπώς,  η Επιτροπή ως προς το  κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης προέβη στην βαθμολόγηση με

συνολικά μόρια βαρύτητας  6,18 . Αναλυτικότερα 6,18  ( βασικός τίτλος σπουδών ). 

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής κατάρτισης.

H υποψήφια Π. Α. του Α. ( αίτηση με α.π. 17559/18-5-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο του υπ’αριθμ.  Πρωτ.  4355/14-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας  του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’αριθμ. Α.Υ.Δ. 127866/29-

07-1998  (ΦΕΚ 149/12-08-1998), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την  03-09-1998  με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 5795, προήχθη στο Εφετείο με την υπ. αριθμ. 31/21-11-2002 και στον Άρειο Πάγο με την υπ’

αριθμ. 249/21-04-2017 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. αντίστοιχα, ασκεί δικηγορία από 03-09-1998, δεν έχει

επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.
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 Αντίγραφο  του  υπ’αριθμ.  Πρωτ.  4778/20-03-2017  πιστοποιητικού  άσκησης  του  Δικηγορικού  Συλλόγου

Θεσσαλονίκης με αρ.Μητρ.  105/07-05-1996  και διάρκεια έως την  19-03-1998  οπότε και διέκοψε για να

συμμετέχει στις εξετάσεις την 31-03-1998 όπου και επέτυχε. Το διάστημα από την διακοπή της άσκησής της

(19-03-1998) έως την εγγραφή της στον δικηγορικό σύλλογο (03-09-1998) διατηρούσε την ιδιότητά της ως

ασκούμενη.

 Συνολικά τέσσερις (4) αποφάσεις ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α., 

Συγκεκριμένα προς απόδειξη των ουσιαστικών της προσόντων κατεθεσε τα κάτωθι:

1.  Απόφαση ανάθεσης 297/2017 Οικονομικής Επιτροπής για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών για

το 2ο Γυμνάσιο Θέρμης (καταγγελίες για ελλείψεις πυροπροστασίας)

2.  Απόφαση  ανάθεσης  707/2017 Οικονομικής  Επιτροπής  για  εκπροσώπηση  αιρετού  ενώπιον  του

Πταισματοδικείου Βασιλικών για παραβίαση διατάξεων πυροπροστασίας στο 2ο Γυμνάσιο Θέρμης

3.  Απόφαση ανάθεσης 506/2017 Οικονομικής Επιτροπής για Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη προσφυγής

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Ν.3463/2006 (αρνητική γνωμοδότηση)

4.   Απόφαση  ανάθεσης  205/2018 Οικονομικής  Επιτροπής  για  Παράσταση  ενώπιον  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (μισθώσεις) στην με ΕΑΚ 3449/2018 αγωγή κατά Δήμου Θέρμης κατά την

19-4-2018 πιν.4.

    για τις οποίες η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), για τις οποίες η υποψήφια δικηγόρος

δεν προσκόμισε σχετικές δικαστικές αποφάσεις, προτάσεις, υπομνήματα, σημειώματα, όπως ρητώς ορίζεται  στην

Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας  0,56 .  Αναλυτικότερα, 0,56 (1 έτος, 1 μήνας και 17 ημέρες δικηγορίας παρ. αρείω

πάγω ).

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

H υποψήφια Π.Α. του Α. ( αίτηση με α.π. 17559/18-5-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο  του  από  ΙΟΥΝΙΟ  2016 πιστοποιητικού  ικανότητας  στην  αγγλική  γλώσσα  (FIRST

CERTIFICATE IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge  (με βαθμό Α).

 Αντίγραφο  του  από  26-09-1991 πιστοποιητικού  ικανότητας  στην  γερμανική  γλώσσα  (ZENTRALE

MITTELSTUFENPRUFUNG) του Ινστιτούτου GOETHE.

 Αντίγραφο του από 29-07-1994 πιστοποιητικού ικανότητας στην ισπανική γλώσσα (DIPLOMA BASICO

DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA) του Υπουργείου DE EDUCACION Y CIENCIA DEL

REINO DE ESPANA.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.
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H υποψήφια Π. Α. του Α. ( αίτηση με α.π. 17559/18-5-2018 ) κατέθεσε όπως αναφέρονται στα πρακτικά 3/2018 και

7/2019: :

 Αντίγραφο του από 15-05-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο

μέσω της δικτυακής πύλης www.ermis.gov.gr,  από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο

του Δήμου Θ. του Ν.Θεσσαλονίκης στην 23741 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, ότι έχει συνάψει γάμο και

ότι έχει δύο ( 2 ) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο ( 2 ).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η υποψήφια Π.  Κ.  του Α.  (  με  α.π.  αίτησης 17559/18-5-2018), διαθέτει  ικανή επαγγελματική εμπειρία,  είναι

ευγενής,  με ευθύτητα,  σαφήνεια και  φειδώ στις  απαντήσεις  της.  Γνωρίζει  επαρκώς τα καθήκοντα της  νομικής

συμβούλου στον δήμο. Τέλος, η επιτροπή προσμέτρησε στα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς της, το γεγονός

ότι ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του λειτουργήματός της ενώ παράλληλα είναι σύζυγος και μητέρα.

Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10)

έλαβε τον βαθμό οκτώ (08).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Π. Α.  υποψήφια Παρ Αρείω Πάγω

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,18

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,56

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 20,74
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Β. ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ :

1. Ι.  Α.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια   Ι. Α. του Σ. ( αίτηση με α.π. 19610/5-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται   στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο  του  υπ’ αρ.  Πιστ.4580/23-07-2010  της  Νομικής,  της  Σχολής  Νομικών  Οικονομικών  και

Πολιτικών Επιστημών με βαθμό « ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 6,58 »

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ.50/ 10-10-2017 πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,

Φορολογικού  Δικαίου  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του  Τμήματος  Νομικής  του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, με

βαθμό « ΑΡΙΣΤΑ 10 »

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 8,58. Αναλυτικότερα, 6,58 μόρια ( βασικός τίτλος σπουδών) και  2 μόρια (μεταπτυχ.

Τίτλοι).

Β. Ως προς το κριτήριο επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια   Ι. Α. του Σ. ( αίτηση με α.π. 19610/5-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4983 / 01-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ. , από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Δ.69358/ 07-

08-2012 ( ΦΕΚ 848/ 23-08-2012) εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 03-09-2012 με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ 10741, προήχθη στο Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 230 / 10-02-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.,

ασκεί δικηγορία και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με

πάγια αντιμισθία.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.4983/ 01-06-2018 βεβαίωσης από το Μητρώο Δικηγόρων του Συλλόγου με την

οποία προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένη στο Σύλλογο από 03-09-2012 με αριθμό μητρώου 10741.

 συνολικά τριάντα μία (31) υποθέσεις δικαστηριακής εκπροσώπησης και δεκαεννιά (19) γνωμοδοτήσεις

μετά από σχετική ανάθεση από αρμόδιο όργανο του Ο.Τ.Α. ή ΝΠΔΔ αυτού.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε:

              ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο.Τ.Α. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
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1) Αντίγραφο της υπ’ αριθ. 59/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, αφορά την από 17-03-2015 αγωγή

χρέους.

Αντίγραφο των από 22-05-2015 προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά που αφορούν την με αριθμ.

Καταθ . 43/17-03-2015 αγωγή του αντιδείκου μας.

Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 173/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά με την οποία

αποφασίζει την πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο κα  Ι. Α.  για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπ’ αριθμ.

Έκθεση κατάθεσης 43/2015 αγωγή.

2) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2300/2015 απόφασης του Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,

αφορά  την  εκδίκαση  της  υπ’ αριθμ.ΑΓ357/24-05-2006 αγωγής  που  αφορά στην καταβολή ποσού  για  το

χρονικό διάστημα από 27-06-2005 μέχρι 31-03-2006 ως μη καταβληθείσα « ειδική πρόσθετη αμοιβή» του Ν.

2880/2001 άρθρο 5 παρ. 1.

Αντίγραφο  του  από  05-06-2015  υπομνήματος  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου  Ι.  Α.  με  το  οποίο  ζητά  της

απόρριψη της αγωγής του αντιδίκου και την καταδίκη του στη δικαστική της δαπάνη.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 196/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία

αποφασίζει  την πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο  Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με

αριθμ. Καταχ.ΑΓ357/24-05-2006 αγωγή κατά του.

3)  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.3243/31-07-2015 απόφασης  του  Μονομελές  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, που αφορά  εκδίκαση της αγωγής με ημερομηνία κατάθεσης 26-06-2006.

Αντίγραφο του από 12-06-2015 υπομνήματος της πληρεξούσιας δικηγόρου Ιωσηφίδου Αικατερίνη με το οποίο

ζητά την απόρριψη της αγωγής των αντιδίκων.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 242/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία

αποφασίζει την πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’

αριθμ.καταχ. ΑΓ454/26-06-2006 αγωγή.

4)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.12027/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορά

καταβολή ποσού για αμοιβή εργασίας για το χρονικό διάστημα από 01-05-2010 έως 30-09-2011.

Αντίγραφο  των  από  29-05-25015 προτάσεων  του  Ο.Τ.Α με  την  επωνυμία  Δήμος  Λαγκαδά  κατά  της  υπ’

αριθμ.34/2014  οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά που εκδόθηκε κατά την Ειδική Διαδικασία

των Εργατικών Διαφορών.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.270/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία

αποφασίζει την πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’αρ.

Έκθ. Κατάθεσης 11173/2014.

5)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1155/2017 απόφασης του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για

να εκδικάσει την προσφυγή με αρ. Κατάθεσης 230/28-02-2006.

Αντίγραφο του από 5-11-2015 υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

με το οποίο η Πληρεξούσια Δικηγόρος Ι. Α. ζητά να απορριφθούν υπόμνημα, ενστάσεις και ισχυρισμοί των

αντιδίκων με σκοπό όπως απορριφθεί καθ’ ολοκληρίαν η κρινόμενη προσφυγή τους.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 337/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά  με την οποία

αποφασίζει την πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Ι.  Α.  για την εκπροσώπηση του  Δήμου Λαγκαδά στην από
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22-06-2006    προσφυγή  κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

6)    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Απόφασης 160/2016 του  Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά

την υπ’αριθμ.12437/11-06-2014 έφεση.

Αντίγραφο των από  04-12-2015  προτάσεων ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με θέμα

συζήτησης την από με αριθμ.12437/2014 προσδιορισμού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Έφεση,

του  αντιδίκου  εναντίον  μας  και  κατά  της  υπ  ’αριθμ.12/2014  οριστικής  αποφάσεως  του  Ειρηνοδικείου

Λαγκαδά που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία, η οποία ως αόριστη, μη νόμιμη, αβάσιμη και αναληθής

θα πρέπει να απορριφθεί εξ ολοκλήρου.  

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 625/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά με την οποία

αποφασίζει  την πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με αρ.

12437/2014 έφεση κατά του Δήμου και κατά της υπ’ αριθμ.12/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου

Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

7)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.4227/2016 απόφασης από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

( Τμήμα ΙΒ’) που αφορά εκδίκαση της 2193/18-12-2016 αγωγής κατά του Δήμου Λαγκαδά.

Αντίγραφο  του  από  16/09/2016  υπομνήματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης με το οποίο ζητά η πληρεξούσια δικηγόρος Ι.Α. την απόρριψη της αγωγής των αντιδίκων και

την καταδίκη αυτών στη δικαστικής της δαπάνη.

Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  6/2016  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής   του  Δήμου  Λαγκαδά  με  θέμα,

ανάθεση  πληρεξουσιότητας  στη  δικηγόρο  Ι.  Α.  για  την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  Λαγκαδά  στην  υπ’

αριθμ.καταχ.  ΑΓ2193/18-12-2006 αγωγή  κατά  του  Δήμου  ενώπιον  του  ΙΒ’ Μονομελούς  Τμήματος  του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και πίστωσης ποσού 183,27 ευρώ.

8)    Αντίγραφο  του  από  16/09/2016  υπομνήματος  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης με θέμα την υπ’ αριθμ.  ΑΓ1469/ 10-10-2007 αγωγή κατά του Δήμου Λαγκαδά ως αόριστη,

αβάσιμη, μη νόμιμη και αναληθής και θα πρέπει να απορριφθεί.

Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.448/2016  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Λαγκαδά  με  θέμα,

συμπληρωματική ψήφιση πίστωσης ποσού 269,16 ευρώ για την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου Ι. Α.

( σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 07/2016 ).

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.7/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά με θέμα: ανάθεση

πληρεξουσιότητας  στη  δικηγόρο  Ι.  Α.  για  την  εκπροσώπηση  του  Δήμου  Λαγκαδά  στην  υπ’αρ.  Κατχ.

ΑΓ1469/03-12-2015 αγωγή κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Δ΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 314,88 ευρώ.

9) Αντίγραφο της υπ’αριθμ.1561/2017 απόφασης του Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την αγωγή με ημερομηνία κατάθεσης 31-12-2007 αρ. Κατχ.  ΑΓ 2075/31-

12-2007 κατά του Δήμου Λαγκαδά .

Αντίγραφο  του  από  01-12-2016 υπομνήματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης του Δήμου Λαγκαδά,  με το οποίο ζητά την απόρριψη της αγωγής των αντιδίκων και την

καταδίκη αυτών στη δικαστική δαπάνη της δικηγόρου Ι. Α..
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Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Λαγκαδά που αφορά την

ανάθεση πληρεξουσιότητας  στη δικηγόρο Ι.  Α.  για  την  εκπροσώπηση του  Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ.

Καταχ.  ΑΓ2075/31-12-2007  αγωγή κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Τμήματος του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 183,27 ευρώ.

10)  Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.2864/2017 απόφασης ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(  Αριθμός  κατάθεσης  έφεσης:  13952/30-06-015 )   μεταξύ  Εκκαλούντος  –  Εναγομένου  με  την  Επωνυμία

Δήμος Λαγκαδά  και του Εφεσίβλητου – Ενάγοντος με την οποία δικάζει αντιμωλία των διαδίκων, δέχεται

τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσία την έφεση κατά της υπ’ 101/2013 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου

Λαγκαδά,  καταδικάζει  τον  εκκαλούντα  στα  δικαστικά  έξοδα  του  εφεσίβλητου  ,  του  παρόντος  βαθμού

δικαιοδοσίας,  τα  οποία  ορίζει  στο  ποσό  των  διακοσίων  (200)  ευρώ.  Κρίθηκε  ,  αποφασίσθηκε  και

δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο ακροατήριο του , σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία

των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους  στις 23  Φεβρουαρίου 2017.

Αντίγραφο των από  28-09-2016 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τις

οποίες ζητά να γίνουν δεκτές οι προτάσεις της δικηγόρου καθώς και η υπό κρίση έφεση της στο σύνολό της.

Να απορριφθούν οι προτάσεις, ισχυρισμοί και τυχόν ενστάσεις του αντιδίκου μας ως απαράδεκτες, νόμω και

ουσία αβάσιμες και να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας και

στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.11/2016  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Λαγκαδά  με  θέμα:

Ανάκληση πληρεξουσιότητας της δικηγόρου κας Π. Δ. την ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρου Ι. Α. για

την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. Έκθεσης κατάθεσης 40/04-10-2013. Σε ότι αφορά στην

αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου , αυτή θα είναι η προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων του ν.

4194/2013 ( ΦΕΚ 208/27-09-2013) και την τροποποίησή του με το ν.4205/2013 ( ΦΕΚ 242/ 06-11-2013 ).

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 319,80 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02 .00 .6111 . 002 του σκέλους των εξόδων του

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, για τη δικηγορική αμοιβή.

11)   Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  315/2017  απόφασης  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, που αφορά εκδίκαση της προσφυγής με χρονολογία κατάθεσης 13-11-2008 κατά του Δήμου

Λαγκαδά.

Αντίγραφο του από  27-09-2016  υπομνήματος του Δήμου Λαγκαδά με το οποίο αρνείται την προσφυγή του

αντιδίκου, η οποία αφορά στην ακύρωση της υπ’ αριθμ.411/2008 απόφασης του Δημάρχου Λαγκαδά με την

οποία επιβλήθηκε τέλος 2%. 

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  74/2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά με θέμα την

ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κα Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά καθώς και σε ότι

αφορά  στην  αμοιβή  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου,  αυτή  θα  είναι  η  προβλεπόμενη  από  τον  Κώδικα  περί

Δικηγόρων του ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ208/ 27-09-2013) και την τροποποίηση του με το ν. 4205/2013 ( ΦΕΚ

242/06-11-2013 ).

12)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5184/2016 απόφασης του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,

για  εκδίκαση  της  προσφυγής  με  χρονολογία  κατάθεσης  18-12-2007 (  αρ.  Καταθ.  1802/2007  κατά  του

Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και κατά του Δήμου Λαγκαδά που

εκπροσωπείται  από  τον  Δήμαρχο  για  τον  οποίο  παραστάθηκε  η  πληρεξούσια  δικηγόρος  Ι.  Α..  Με  την

παραπάνω απόφαση απορρίπτεται  η προσφυγή,  διατάσσεται η κατάπτωση του καταβληθέντος  παραβόλου
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υπέρ του Δημοσίου και καταλογίζει συμμετρως σε βάρος του προσφεύγοντος τα δικαστικά έξοδα των καθ’ων

η προσφυγή,ύψους τριακοσίων ευρώ (300).

Αντίγραφο  του  από  06-10-2016 υπομνήματος  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης με το οποίο ζητά να απορριφθούν το υπόμνημα οι ενστάσεις και οι

ισχυρισμοί  του  αντιδίκου  με  σκοπό  όπως  απορριφθεί  καθ’ ολοκληρίαν  η  κρινόμενη  αγωγή  του  και  να

καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 162/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά (απόσπασμα

από το Πρακτικό 10/ 23-03-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά), με θέμα

την ανάθεση της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κα Ι. Α. για την εκπροσώπηση ( παράσταση και κατάθεση

υπομνήματος ) του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

13)    Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  2660/  2017  απόφασης  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης (Τμήμα Θ’ ) για την εκδίκαση της προσφυγής με χρονολογία κατάθεσης την 12-03-2019 κατά

του Δήμου Λαγκαδά. Σύμφωνα με την απόφαση απορρίπτεται η προσφυγή, διατάσσεται η κατάπτωση του

καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και απαλλάσσει τον προσφεύγοντα από τα δικαστικά έξοδα

του καθού Δήμου Λαγκαδά.

Αντίγραφο του  από  12-12-2016 υπομνήματος  του  Δήμου  Λαγκαδά  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με το οποίο ο Δήμος Λαγκαδά αρνείται την προσφυγή του αντιδίκου και ζητά

την απόρριψή της ως νόμω και ουσία αβάσιμη και να καταδικαστεί στη δικαστική του δαπάνη.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 244/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το Πρακτικό 17/ 19-05-2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά) με θέμα:

Ομόφωνα την ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά.

14)    Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2651/2017 απόφασης  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Θ’ ) για εκδίκαση της προσφυγής με χρονολογία κατάθεσης την 12-03-2009 κατά του

Δήμου  Λαγκαδά.  Σύμφωνα  με  την  απόφαση  απορρίπτεται  η  προσφυγή,  διατάσσεται  η  κατάπτωση  του

καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και απαλλάσσεται ο προσφεύγων  από τα δικαστικά έξοδα του

καθού Δήμου Λαγκαδά.

Αντίγραφο  του  από  12-12-2016  υπομνήματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης του Δήμου Λαγκαδά προς τον αντίδικο, με το οποίο

ζητά η  πληρεξούσια δικηγόρος να απορριφθούν το υπόμνημα,  ενστάσεις  και  ισχυρισμοί  του αντιδίκου με

σκοπό όπως απορριφθεί καθ’ ολοκληρία η κρινόμενη προσφυγή  του και να καταδικαστεί στη δικαστική της

δαπάνη.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 245/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία

αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Ε. για την εκπροσώπηση του Δήμου

Λαγκαδά  στην  υπ’  αρ.  Καταχ.ΠΡ60/  12-03-2009  προσφυγή  κατά  του  Δήμου  Λαγκαδά  ενώπιον  του

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία δικασίμου την 14-06-2016.

15)    Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ. 2649/  2017 απόφασης  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή του αντιδίκου κατά του Δήμου Λαγκαδά,

διατάσσεται  η κατάπτωση του καταβληθέντος  παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και  επίσης  απαλλάσσει  τον

προσφεύγοντα από τα δικαστικά έξοδα του καθού Δήμου Λαγκαδά.
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Αντίγραφο  του  από  12-12-2016  υπομνήματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,  του Δήμου Λαγκαδά κατά της προσφυγής του αντιδίκου η οποία αφορά την ακύρωση της

υπ’αριθμ.68/20-01-2009 απόφασης του Δημάρχου Λαγκαδά και της από 18-01-2009 έκθεσης ελέγχου για μη

καταβολή  του  τέλους.  Σύμφωνα με  το  παραπάνω υπόμνημα  ο  Δήμος  Λαγκαδά  ζητά  να  απορριφθούν  το

υπόμνημα, ενστάσεις και ισχυρισμοί του αντιδίκου με σκοπό όπως απορριφθεί καθ’ ολοκληρίαν η κρινόμενη

προσφυγή του και να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 246/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 17/ 19-05-2016) με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι.

Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. Καταχ. ΠΡ 61/12-03-2009 προσφυγή κατά του

Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Θ’ Τμήματος  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  με

ημερομηνία δικασίμου 14-06-2016, η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου και η πίστωση του ποσού.

16)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.795/ 2017  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αφορά

εκδίκαση  προσφυγής  με  χρονολογία  κατάθεσης  30-04-2009  κατά  του  Δήμου  Λαγκαδά.  Σύμφωνα  με  την

απόφαση απορρίπτεται η προσφυγή ως απαράδεκτη, διατάσσεται η κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου

υπέρ του Δημοσίου και απαλλάσσεται ο προσφεύγων από τα δικαστικά έξοδα του καθού Δήμου.

Αντίγραφο  του  από  12-12-2016  υπομνήματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης ( τμήμα Θ’) του Δήμου Λαγκαδά κατά της προσφυγής του αντιδίκου που αφορά την ακύρωση

της εγγραφής του αντιδίκου στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαγκαδά και την επιβολή τέλους 2% επί

των ακαθάριστων εσόδων. Σύμφωνα με το παραπάνω υπόμνημα ο Δήμος ζητά να απορριφθούν το υπόμνημα,

ενστάσεις και ισχυρισμοί του αντιδίκου με σκοπό όπως απορριφθεί καθ’ ολοκληρίαν η κρινόμενη προσφυγή

του και να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 247/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 17/ 19-05-2016 ) με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο

Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην υπ’ αρ. Καταχ. ΠΡ2020/30-04-2009 προσφυγή κατά του

Δήμου Λαγκαδά ενώπιον  του  Θ’ Τμήματος  του Μονομελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,  η

αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου και η πίστωση του ποσού.

17)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  985/2018  απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

( Ειδική Διαδικασία )με αντικείμενο την καταβολή μισθωμάτων και δημοτικών τελών μετά προσαυξήσεων

μεταξύ του ενάγοντος με την επωνυμία “ Δήμος Λαγκαδά “ που εκπροσωπείται από την δικηγόρο Ι. Α. και της

εναγόμενης .

Αντίγραφο των από 12-06-2017 προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα

με τις οποίες ζητάει ο   Δήμος Λαγκαδά να γίνουν δεκτές οι παρούσες προτάσεις, ενστάσεις και οι ισχυρισμοί

του,  να  απορριφθούν οι  προτάσεις,  ισχυρισμοί  και  έγγραφα της  αντιδίκου  και  να  καταδικαστεί  αυτή στη

δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Αντίγραφο της από  29-08-2016  αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του Δήμου

Λαγκαδά κατά της αντιδίκου ( αφορά διαδικασία μισθωτικών διαφορών )

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 350/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

πρακτικού  25/  20-07-2016  )  με  την  οποία  αποφασίζεται  η  αποδοχή  της  υπ’αρ.22804/  19-07-2016 Δήμου

Λαγκαδά γνωμοδότησης της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ι. Α., η ανάθεση της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο
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κ.  Ι.  Α.,  η  ανατροπή  ποσού  της  δικηγορικής  αμοιβής,  η  ανάθεση  της  πληρεξουσιότητας  στο  Δικαστικό

Επιμελητή  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  για  την  νόμιμη  επίδοση  της  εξώδικης  απάντησης  και  της

αγωγής( Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ό,τι

αφορά στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

18)   Αντίγραφο των από 23-09-2016 προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά,  του Δήμου Λαγκαδά

κατά της αντιδίκου σύμφωνα με τις προτάσεις ο Δήμος Λαγκαδά αρνείται , αποκρούει και δεν συνομολογεί την

αγωγή της αντιδίκου

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.360/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( Απόσπασμα

από το πρακτικό 25/20-07-20106 ) με θέμα την ανάθεση ομόφωνα της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α.

για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά, την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου καθώς και της πίστωσης

του ποσού.

19)  Αντίγραφο  της  από  30-09-2016  αίτησης  αναστολής  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά  του  Δήμου

Λαγκαδά κατά της υπ’αριθμ. 34/20106 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου .

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 442/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( Απόσπασμα

από το πρακτικό 31/ 28-09-2016 ), με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή  της υπ’ αρ. 29918/21-09-

20106 του Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ι.  Α.,  η ανάθεση πληρεξουσιότητας

στην παραπάνω δικηγόρο για την σύνταξη και κατάθεση ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της

υπ’. Αριθμ. 34/ 2016 διαταγής πληρωμής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, σε ότι αφορά στην αμοιβή της

πληρεξούσιας δικηγόρου καθώς επίσης και την ψήφιση της πίστωσης του ποσού.

20)   Αντίγραφο της υπ’. Αριθμ. 51/ 2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά κατά του

αντιδίκου με αντικείμενο της δίκης: Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 34/2016 Διαταγή Πληρωμής

του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με αρ. Κατ. 78/ 30-09-2016.

Αντίγραφο του από 18-10-2016 σημειώματος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά κατά

του  αντιδίκου,  με  το  οποίο  σημείωμα  αιτείται  να  γίνει  δεκτό  το  σημείωμά  του  αυτό,  να  απορριφθεί  το

σημείωμα, οι ενστάσεις και οι ισχυρισμοί του αντιδίκου με σκοπό όπως γίνει καθ’ ολοκληρίαν δεκτή η αίτησή

του αυτή και να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ. 442/  2016  απόφασης  (  απόσπασμα  από  το  πρακτικό  31/  28-09-2016  )  της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή γνωμοδότησης

πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ι. Α. που της ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ.413/ 14-09-2016 απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής ,  η άσκηση της  ανακοπής και  της  αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της  υπ’ αριθμ.34/  2016

διαταγή πληρωμής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου η οποία θα

είναι η προβλεπόμενη από τον κώδικα περί Δικηγόρων, και τέλος την ψήφιση της πίστωσης του ποσού. (  Η

περ. 19 και 20 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ  ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ. Συγκεκριμένα, στην περ. 20 εκδόθηκε η δικαστική

απόφαση της περ. 19).

(ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΟΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ).

21)   Αντίγραφο της από 30-09-2016 ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά κατά

του αντιδίκου και κατά της υπ’.  άριθμ.34/ 2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.  Με την

παραπάνω  ανακοπή  ο  Δήμος  Λαγκαδά  ζητάει  να  γίνουν  δεκτοί  οι  λόγοι  ανακοπής,  να  ακυρωθεί  και
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εξαφανιστεί η υπ’ αριθ. 34/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και να καταδικαστεί ο καθ’ ου

στη δικαστική δαπάνη και στην πληρωμή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Αντίγραφο της υπ’αριθ. 442/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΤΟΥ Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από  το  πρακτικό  31/28-09-2016  )  με  την  οποία  αποφασίζει  ομόφωνα  την  αποδοχή  γνωμοδότησης

πληρεξούσιας  δικηγόρου  (Ι.  Α.)  και  την  άσκηση  ενδίκων  μέσων  κατά  της  υπ’.  Αριθμ.  34/  2016  διαταγή

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και ψήφιση της πίστωσης.

(ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ).

22)    Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  12/  2017  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά  σύμφωνα με  την  οποία

απορρίπτεται  η  ανακοπή  που  ζήτησε  ο  Δήμος  Λαγκαδά  και  επιβάλλει  σε  βάρος  του  ανακόπτοντος   τη

δικαστική  δαπάνη. (   Η περίπτωση 21 και 22 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ και ενσωματώνονται).  

Αντίγραφο των από  22-09-2017  προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά κατά

του αντίδικου με την οποία ζητάςι την παραδοχή της ένδικης ανακοπής και των προτάσεων, ενστάσεων και

ισχυρισμών του, καθώς επίσης και την απόρριψη των προτάσεων, ενστάσεων και κάθε αντίθετου ισχυρισμού

του αντιδίκου και την καταδίκη του στη δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 442/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 31/ 28-09-2016 ) με την οποία αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 29918/ 21-

09-2016 Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ι. Α., την ανάθεση πληρεξουσιότητας στη

δικηγόρο κ.  Ι.  Α.,  την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου όπως αυτή προβλέπεται  από τον Κώδικα περί

Δικηγόρων και την ψήφιση της πίστωσης του ποσού.

23)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.9945/ 2017 απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(  αρ.καταθ.  Έφεσσης  12437/  11-06-2014,  αρ.καταθ.  Κλήσης  14301/18-11-2016  ,  αφορά  κτηματολογικές

διαφορές ).

Αντίγραφο  του  από 24-01-2017  σημειώματος  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  του

Δήμου Λαγκαδά κατά του αντίδικου, με το οποίο σημείωμα ζητά η πληρεξούσια δικηγόρος Ι. Α. να γίνουν

δεκτές  οι  παρούσες  προτάσεις  ,  ενστάσεις  ,  ισχυρισμοί  και  έγγραφά της  .  Να απορριφθούν οι  προτάσεις,

ισχυρισμοί και έγγραφα του αντιδίκου , με σκοπό να απορριφθεί στο σύνολό της η υπό κρίση έφεσή του και να

καταδικαστεί αυτός στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.664/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά (απόσπασμα

από το πρακτικό 44/ 28-12-2016 ) με την οποία αποφασίζει την ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α.

για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στη με αρ. Εκθ. Καταθ. Δικογράφου 14301/2016 αίτηση – κλήση

κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με ημερομηνία δικασίμου

24-01-2017, σε ό,τι αφορά στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου όπως αυτή προβλέπεται από τον Κώδικα

περί Δικηγόρων και την ψήφιση πίστωσης ποσού.

24)   Αντίγραφο της από 19-07-2017 ανακοπής του Δήμου Λαγκαδά κατά ομόρρυθμης εταιρείας, κατά της υπ’

αριθμ. 9316/ 2017  Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά της παρά

πόδας  αντιγράφου  εκ  πρώτου  απογράφου  εκτελεστού  της  υπ’ αριθμ.9316/  2017  Διαταγής  Πληρωμής  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από 30-06-2017 υπογεγραμμένης επιταγής προς πληρωμή και

της με  αυτήν αρξαμένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.( ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ.
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Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 327/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά με την οποία

αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της υπ’ αρ. Πρωτ. 23777/ 17-07-2017 Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησης της

πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ι. Α.. Η άσκηση των ένδικων μέσων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής

εκτέλεσης κατά της υπ’ αρ. 9316 / 2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με

το επ’ αυτής υπ’ αρ.673/ 2017 κεκυρωμένο πρώτο απόγραφο εκτελεστό. Η ανάθεση πληρεξουσιότητας στη

δικηγόρο Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην ανακοπή και την αίτηση αναστολής εκτέλεσης

της  υπ’ αρ.9316/  2017.  Η  ανάθεση  πληρεξουσιότητας  στη  δικαστική  επιμελήτρια  για  την  επίδοση  των

αντιγράφων της ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης στην αντίδικο. Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή της

πληρεξούσιας  δικηγόρου,  σε  ό,τι  αφορά  στην  αμοιβή της  πληρεξούσιας  δικαστικής  επιμελήτριας  και  την

διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού.

25)   Αντίγραφο της από  19-07-2017 αίτησης αναστολής του Δήμου Λαγκαδά κατά ομόρρυθμης εταιρείας,

κατά της υπ’ αριθμ. 9316/ 2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά

της παρά πόδας αντιγράφου εκ πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 9316/ 2017 Διαταγής Πληρωμής

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από 30-06-2017 υπογεγραμμένης επιταγής προς πληρωμή

και της με αυτήν αρξαμένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 327/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά με την οποία

αποφασίζεται  ομόφωνα  η  αποδοχή  γνωμοδότησης  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου  κ.  Ι.  Α.  για  την  άσκηση

ένδικων  μέσων  κατά  της  υπ’  αριθμ.  9316/  2017  Διαταγής  πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Λαγκαδά, με το επ’ αυτής υπ’ αρ. 673/ 2017 κεκυρωμένο πρώτο απόγραφο

εκτελεστό ( σχετική απόφαση Ο.Ε. η υπ’ αρ. 322/ 2017 ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

26)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 17220/ 2017  απόφασης ( Γενικός αριθμός κατάθεσης αίτησης 106612/2017

Ειδικός  αριθμός  κατάθεσης  αίτησης  11980/2017 )  ενώπιον  του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ).

Αντίγραφο του από  16-10-2017  σημειώματος  ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,  του

Δήμου  Λαγκαδά  κατά  ομόρρυθμης  εταιρείας,  κατά  της  υπ’ αριθμ.  9316/  2017  Διαταγής  Πληρωμής  του

Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  κατά  της  παρά  πόδας  αντιγράφου  εκ  πρώτου  απογράφου

εκτελεστού της υπ’ αριθμ.9316/ 2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και

από  30-06-2017  υπογεγραμμένης  επιταγής  προς  πληρωμή  και  της  με  αυτήν  αρξαμένης  διαδικασίας

αναγκαστικής εκτελέσεως.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 327/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 30/ 18-07-2017 ), σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή γνωμοδότησης

της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ι. Α. για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 9316/2017 Διαταγής

πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Λαγκαδά με το επ’ αυτής υπ’ αρ.

673/ 2017 κεκυρωμένο πρώτο απόγραφο εκτελεστό και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού. 

27)   Αντίγραφο των προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Λαγκαδά

κατά της ομόρρυθμης εταιρείας, της υπ’αριθμ. 9316/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  και  κατά  της  παρά  πόδας  αντιγράφου  εκ  πρώτου  απογράφου  εκτελεστού  της  υπ’ αριθμ.

9316/2017  Διαταγής  Πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  από  30-06-2017

υπογεγραμμένης επιταγής προς πληρωμή και της με  αυτήν αρξαμένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.
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Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 327/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 30/ 18-07-2017 ) σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή γνωμοδότησης

της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Ι. Α. για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 9316/ 2017 Διαταγής

Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Λαγκαδά, με το επ’ αυτής υπ’ αρ.

673/ 2017 κεκυρωμένο πρώτο απόγραφο εκτελεστό και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού.

( Η περ. 25, 26 και 27 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ και ενσωματώνονται ).

28)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  14315/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης του

Δήμου Λαγκαδά κατά αντιδίκου ( αφορά μισθωτικές διαφορές ).

Αντίγραφο της  από  01-09-2017 αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  (  για  την

έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ).

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 383/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το Πρακτικό 34/ 11-08-2017 ) με την οποία αποφασίζεται η αποδοχή της υπ’ αρ.πρωτ. 25830/07-08-2017

Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησης της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Ι. Α. και την έκδοση διαταγής απόδοσης της

χρήσης του μισθίου – δημοτικού ακινήτου. Η ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κα Ι. Α. για την έκδοση

διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την

σύνταξη και κατάθεση της αίτησης απόδοσης διαταγής μισθίου και την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά

μέχρι  οριστικής  εκδίκασης της  υπόθεσης.  Η ανάθεση πληρεξουσιότητας  στο  δικαστικό  επιμελητή για  την

επίδοση της παραπάνω διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου. Και επίσης ό,τι αφορά στην αμοιβή της

πληρεξούσιας  δικηγόρου  κας  Ι.  Α.  και  του  πληρεξούσιου  δικαστικού  επιμελητή,  καθως  και  στη  διάθεση

πίστωσης  συνολικού  ποσού.  (ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  ΚΑΙ  ΩΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  ΚΑΙ  ΩΣ

ΓΝΟΜΟΔΟΤΗΣΗ).

29)    Αντίγραφο της  από  28-07-2017 αίτηση αναστολής ενώπιον  του Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά του Δήμου

Λαγκαδά με την  οποία  ζητάει   να  ανασταλεί  η  εκτέλεση της  υπ’ αριθμ.22/20107 Διαταγή πληρωμής του

Ειρηνοδικείου Λαγκαδά καθώς και να ανασταλεί η με αυτήν αρξάμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

ως την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως επί της από 27-7-2017 ανακοπής  με την οποία ζητάνε  την ακύρωσής,

της και ως προς τους ισχυρισμούς του Δήμου Λαγκαδά που θα παραπεμφθούν τυχόν σε ιδιαίτερη συζήτηση.

Επίσης να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη.

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.345/2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά (απόσπασμα

από το πρακτικό 31/ 25-07-2017 ) με την οποία αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή της υπ’ αρ.πρωτ. 24504/24-

07-2017  Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησης της  πληρεξούσιας  δικηγόρου κας  Ι.  Α.  την  άσκηση των ένδικων

μέσων κατά της υπ’ αρ. 22/2017 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με το επ’ αυτής υπ. αρ.

55/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και τη διάθεση της πίστωσης.

30)   Αντίγραφο της από 28-07-2017 ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά κατά  ανώνυμης εταιρείας

και κατά της υπ’ αριθμ.22/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.345/2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά (απόσπασμα

από το πρακτικό 31/ 25-07-2017 ) με την οποία αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή της υπ’ αρ.πρωτ. 24504/24-

07-2017  Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησης της  πληρεξούσιας  δικηγόρου κας  Ι.  Α.  την  άσκηση των ένδικων

μέσων κατά της υπ’ αρ.  22/2017  Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με το επ’ αυτής υπ. αρ.

55/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και τη διάθεση της πίστωσης.

 175



31)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.2/ 2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά κατά την οποία απορρίπτει την

ανακοπή κατά της υπ’ αριθμ.22/2017 Διαταγής Πληρωμής, επιβάλλει σε βάρος του ανακόπτοντος τα δικαστικά

έξοδα.

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.345/2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά (απόσπασμα

από το πρακτικό 31/ 25-07-2017 ) με την οποία αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή της υπ’ αρ.πρωτ. 24504/24-

07-2017  Δήμου Λαγκαδά γνωμοδότησης της  πληρεξούσιας  δικηγόρου κας  Ι.  Α.  την  άσκηση των ένδικων

μέσων κατά της υπ’ αρ.  22/2017 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με το επ’ αυτής  υπ. αρ.

55/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και τη διάθεση της πίστωσης.( Η περ. 30 και 31 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ και ενσωματώνονται). 

32)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 239/2018 απόφασης ( αριθμός κατάθεσης κλήσης 105706-11289/10-07-2017,

αριθμός έφεσης 12437/11-06-2014 ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 465/ 2017  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα από το

πρακτικό 41/ 19-09-2017 ) με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η πληρεξουσιότητα της δικηγόρου Ιωσηφίδου

Αικατερίνης για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αρ. Καταθ. ΓΑΚ 105706/2017 και ΕΑΚ 11289/ 2017

αίτηση-κλήση ( κατ’έφεση) κατά Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση

πίστωσης ποσού.

33)    Αντίγραφο της από 28-11-2017 ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά κατά

Ανώνυμης  Εταιρείας  ,  κατά  της  από  17-11-2017  επιταγής  προς  πληρωμή  και  κατά  του  από  24-11-2017

κατασχετηρίου της καθ’ ης εις χείρας των « ΤΡΑΠΕΖΑ E. E.  », «  A.ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», « Ε.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», « ΤΡΑΠΕΖΑ Π. Α.Ε.» και « A. BANG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.593/2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από  το  πρακτικό  53/30-11-2017  )  όπου  αποφασίζεται  ομόφωνα  η  αποδοχή  γνωμοδότησης  πληρεξούσιας

δικηγόρου της κας Ι. Α. ( σχετικές αποφάσεις ανάθεσης  565/2017 και 589/2017 Ο.Ε. ) η άσκηση ένδικων

μέσων  και  η  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ποσού.(ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  ΚΑΙ  ΩΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ).

34)   Αντίγραφο του από 15-01-20108 σημειώματος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά

κατά Ανώνυμης  Εταιρείας  ,  κατά  της  από  17-11-2017 επιταγής  προς  πληρωμή και  κατά από  24-11-2017

κατασχετηρίου της καθ’ ης εις χείρας των «ΤΡΑΠΕΖΑ E. E.», «  A.  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», « Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ΤΡΑΠΕΖΑ Π. Α.Ε. και  « A. Bang Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ».

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 593/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 53/ 30-11-20107 ), όπου αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή γνωμοδότησης πληρεξούσιας

δικηγόρου κας Ι. Α. (σχετικές αποφάσεις ανάθεσης 565/2017 και 589/2017 Ο.Ε. ), η άσκηση ενδίκων μέσων

και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού.

35)   Αντίγραφο του από 04-09-2017 σημειώματος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά

κατά Ανώνυμης Εταιρείας και κατά της υπ’ αριθμ. 22/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.345//2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από  το  πρακτικό  31/25-07-2017  )  όπου  αποφασίζεται  ομόφωνα  η  αποδοχή  γνωμοδότησης  πληρεξούσιας

δικηγόρου κας Ι. Α. και την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.22/2017  Διαταγής Πληρωμής του
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Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με το επ’ αυτής υπ’ αρ.55/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο και τη διάθεση πίστωσης

ποσού. ( Η περ. 35, ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ της περ. 29 και ενσωματώνεται).

36)   Αντίγραφο γραμματίου προκαταβολής εισφορών & ενσήμων που αφορά σε παράσταση – σημείωμα σε

προσωρ. Διαταγή στο Ειρηνοδικείο Λαγκαδά – Ασφαλιστικά μέτρα για υπόθεση του εντολέα της δικηγόρου

κας Ι. Α., Δήμου Λαγκαδά.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.593/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 53/30-11-2017 )   όπου αποφασίζεται  ομόφωνα η αποδοχή  γνωμοδότησης πληρεξούσιας

δικηγόρου κας Ι. Α. ( σχετικές αποφάσεις ανάθεσης 565/2017 και 589/2017 Ο.Ε.), η άσκηση ενδίκων μέσων

και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού.  ( Η περ. 36 και 33 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ και

ενσωματώνονται).

37)   Αντίγραφο γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Ι. Α. σχετική με την με αριθμ. Πρωτ. 56164/2014 αίτηση

για πρόσβαση σε αρχειακό υλικό.

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.108/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 9/10-03-2015 ) με θέμα: ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α. για παροχή νομικής

συμβουλής  για  την  δυνατότητα  πρόσβασης  δημότη  στο  αρχειακό  υλικό  της  Τ.Κ.  Βερτίσκου  και  του

Λαογραφικού Μουσείου Βερτίσκου για την ψηφιοποίησή του.

38)   Αντίγραφο γνωμοδότησης της Α. Ι. Α.δικηγόρου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ή μη

ένδικων μέσων κατά μισθωτή και εγγυητή για παράβαση συμβατικής υποχρέωσης.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 438/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 25/04-08-2015 ), με θέμα: ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α. για την παροχή

νομικής  συμβουλής,  γνωμοδότησης  για  την  άσκηση ή  μη ενδίκων  μέσων κατά  μισθωτή  και  εγγυητή για

παράβαση συμβατικής υποχρέωσης ( αρ.πρωτ.6518/2015 ).

39)   Αντίγραφο γνωμοδότησης της Α. Ι.  με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με παροχή νομικής συμβουλής για

την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 59/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά , καθώς

και για όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προχωρήσουν οι υπηρεσίες του

Δήμου μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 439/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 25/ 04-08-2015 ) με θέμα: ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κα Ι. Α. για την παροχή

γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 59/2015 απόφαση  Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

40)   Αντίγραφο γνωμοδότησης της Α. Ι. δικηγόρου Θεσσαλονίκης με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την

επιστροφή ή μη κατασχεθέντος ποσού.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 535/ 2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 29/ 02-10-2015 ) με θέμα: ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α. για την παροχή

γνωμοδότησης σχετικά με την επιστροφή ή μη κατασχεθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης ποσού.

41)   Αντίγραφο γνωμοδότησης της Α. Ι. δικηγόρου Θεσσαλονίκης με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’

αριθμ.  12027/ 2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( Ειδική διαδικασία ) κατά της

υπ’ αριθμ. Κατάθεσης  11173/2014  έφεσης, που κατέθεσε ο Δήμος Λαγκαδά, καθώς και για όλες τις νόμιμες
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προβλεπόμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προχωρήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου με την έκδοση της εν

λόγω απόφασης.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.544 2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα από

το  πρακτικό  29 02-10-2015  )  με  θέμα:  ανάθεση  πληρεξουσιότητας  στη  δικηγόρο  Ι.  Α.  για  την  παροχή

γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’αριθμ. 12027 2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

( Ειδική διαδικασία ) και ψήφιση πίστωσης ποσού.

42) Αντίγραφο  γνωμοδότησης της  Α.  Ι.  δικηγόρου Θεσσαλονίκης,  με θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με τη

διενέργεια έρευνας και την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά το δημοτικό ακίνητο ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΣΣΑΣ.

Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 149/ 2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 9/ 11-03-2016 ), με θέμα: Ανάκληση πληρεξουσιότητας, ανάθεση εκ νέου στη δικηγόρο Ι. Α.

για την διενέργεια έρευνας και ψήφιση πίστωσης.

43)   Αντίγραφο  γνωμοδότησης  της Α. Ι. δικηγόρου Θεσσαλονίκης με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την

άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της κοινοποιηθείσας την 12-09-2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου

Λαγκαδά.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 413/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 30/ 14-09-2016 ), με θέμα: Ανάθεση της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ι. Α. για την

παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αρ. 46/ 2016 Α΄ εκτελεστό απόγραφο παρά πόδας της μς αρ.34/ 2016

απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού.

44)   Αντίγραφο γνωμοδότησης της Α. Ι. δικηγόρου Θεσσαλονίκης με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με παροχή

νομικής  συμβουλής  για  την  άσκηση  ή  μη  ένδικων  μέσων  κατά  της  υπ’ αριθμ.  25/2016 απόφασης  του

Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, καθώς και για όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να

προχωρήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, και ιδιαίτερα ως προς την

ύπαρξη ή μη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης του Δήμου, που τυχόν απορρέει καθώς και το χρονικό

σημείο γεννέσεως αυτής.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.553/ 2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 40/ 02-12-2016 ), με θέμα: Ομόφωνα την ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ι. Α.

για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρ. 25/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά ( Τακτική

διαδικασία ) και ψήφιση πίστωσης ποσού.

45)   Αντίγραφο  γνωμοδότησης της Α. Ι., δικηγόρου Θεσσαλονίκης με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την

εξώδικη Δήλωση – Καταγγελία του από 03-09-2001 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης προς το Δήμο Λ. , η

οποία έλαβε αρ. Πρωτ.12801/ 25-04-2017 στο Δήμο Λαγκαδά.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.221/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 20/ 18-05-2017 ), με θέμα: Την ανάθεση ομόφωνα πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ι. Α.

για την παροχή γνωμοδότησης και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

46)   Αντίγραφο  γνωμοδότησης της Α. Ι. δικηγόρου Θεσσαλονίκης, με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την

από  13-07-2016 εξώδικη  διαμαρτυρία  –  πρόσκληση-  δήλωση  κατά  του  Δήμου  Λαγκαδά,  η  οποία  έλαβε

αρ.πρωτ. 22381 /15-07-2016 στο Δήμο.
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Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ. 256/  2016  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Λαγκαδά

( αρ.πρωτ.22466/15-07-2016 ), με θέμα: Ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ι. Α., ψήφιση πίστωσης

και παραπομπή της στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

47)   Αντίγραφο γνωμοδότησης της  Α.  Ι.  ,  δικηγόρου Θεσσαλονίκης  με θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με

παροχή νομικής συμβουλής για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 2864/ 2017 απόφασης του

Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης,  καθώς  και  για  όλες  τις  νόμιμες  προβλεπόμενες  ενέργειες  στις

οποίες  οφείλουν να προχωρήσουν οι  υπηρεσίες  του Δήμου μετά την  έκδοση της  εν λόγω απόφασης,  και

ιδιαίτερα ως προς την ύπαρξη ή μη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης του Δήμου, που τυχόν απορρέει

καθώς και το χρονικό σημείο γεννέσεως αυτής.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 261/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 23/ 07-06-2017 ) με θέμα: Ομόφωνα ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α. για τη

παροχή  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  υπ’  αρ.  2864/  2017 απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

48)   Αντίγραφο  γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά της Α. Ι., δικηγόρου

Θεσσαλονίκης,με  θέμα:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  την  υπ’  αριθμ.9316/  2017  Διαταγή  Πληρωμής  του

Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης,  κοινοποιηθείσας  την  03-07-2017,  με  αιτούντα  την  ομόρρυθμη

εταιρεία  η  οποία  εκπροσωπείται  νόμιμα,  κατά  του  Δήμου  Λαγκαδά  με  το  επ’ αυτής  υπ’ αρ.673/  2017

κεκυρωμένο πρώτο απόγραφο εκτελεστό, καθώς και για όλες τις νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες στις οποίες

πρέπει να προβούν οι υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα ως προς την ύπαρξη ή μη οποιασδήποτε οικονομικής

υποχρέωσης του Δήμου, που τυχόν απορρέει καθώς και το χρονικό σημείο γεννέσεως αυτής.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 322/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, ( απόσπασμα

από το πρακτικό 29/ 10-07-2017 ) με θέμα: Ομόφωνα την ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α. για

την  παροχή  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  υπ’ αριθμ.  9316/ 2017  Διαταγή  πληρωμής  του  Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Λαγκαδά, με το επ’ αυτής υπ’ αρ. 673/ 2017 κεκυρωμένο πρώτο

απόγραφο εκτελεστό και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

49)   Αντίγραφο γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά της Α. Ι.,  δικηγόρου

Θεσσαλονίκης  ,  με  θέμα:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  την  υπ’  αριθμ. 22/2017   Διαταγή  πληρωμής  του

Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά,  κοινοποιηθείσας  την  11-07-2017,  με  αιτούντα  Ανώνυμη  Εταιρεία  η  οποία

εκπροσωπείται νόμιμα κατά του Δήμου Λαγκαδά με το επ’ αυτής υπ’ αρ. 55/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο,

καθώς και για όλες τις νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι υπηρεσίες του Δήμου

και  ιδιαίτερα  ως  προς  την  ύπαρξη  ή  μη  οποιασδήποτε  οικονομικής  υποχρέωσης  του  Δήμου,  που  τυχόν

απορρέει καθώς και το χρονικό σημείο γεννέσεως αυτής.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 326/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( Απόσπασμα

από το πρακτικό 30/ 18-07-2017 ) με θέμα: Ομόφωνα ανάθεση πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι. Α. για την

παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρ. Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με το επ’ αυτής

υπ’ αρ. 55/ 2017 πρώτο εκτελεστο απόγραφο κατά του Δήμου Λαγκαδά και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

50)   Αντίγραφο της από 28-11-2017 γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά , της

Α.  Ι.,   δικηγόρου  Θεσσαλονίκης με  θέμα:  Γνωμοδότηση  σχετικά  με  την  επιταγή  προς  εκτέλεση  που

επισυνάπτεται επί της υπ’ αριθμ. 22/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, κοινοποιηθείσας

την 20-11-2017 και το από 24-11-2017 Κατασχετήριο εις χείρας Τρίτων, κοινοποιηθέν την 24-11-2017, με
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αιτούντα Ανώνυμη Εταιρεία η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δήμου Λαγκαδά, καθώς και για όλες τις

νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα ως προς

την  ύπαρξη  ή  μη  οποιασδήποτε  οικονομικής  υποχρέωσης  του  Δήμου,  που  τυχόν  απορρέει  καθώς  και  το

χρονικό σημείο γεννέσεως αυτής.

Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ. 565/2017 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης

( απόσπασμα από το πρακτικό 51/ 22-11-2017 ) με θέμα: Ανάθεση ομόφωνα πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ι.

Α. για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την επιταγή προς εκτέλεση που επισυνάπτεται επί της υπ’ αρ.

22/2017  Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

51)   Αντίγραφο της από 28-11-2017 γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά, της

δικηγόρου Ι. Α., με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την επιταγή προς εκτέλεση που επισυνάπτεται επί της

υπ’αριθμ. 22/2017 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, κοινοποιηθείσας την 20-11-2017 και το

από  24-11-2017 Κατασχετήριο  εις  χείρας  Τρίτων,  κοινοποιηθέν  την  24-11-2017,  με  αιτούντα  Ανώνυμη

Εταιρεία  η  οποία  εκπροσωπείται  νόμιμα  κατά  του  Δήμου  Λαγκαδά,  καθώς  και  για  όλες  τις  νόμιμες

οφειλόμενες  ενέργειες  στις  οποίες πρέπει να προβούν οι  υπηρεσίες  του Δήμου και ιδιαίτερα ως προς  την

ύπαρξη ή μη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης του Δήμου, που τυχόν απορρέει καθώς και το χρονικό

σημείο γεννέσεως αυτής. ( Η περ. 50 και 51 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ και ενσωματώνονται).

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 589/ 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά ( απόσπασμα

από το πρακτικό 52/28-11-2017 ) με θέμα: Ανάθεση ομόφωνα πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Ιωσηφίδου

Αικατερίνη για την παροχή γνωμοδότησης και διάθεση πίστωσης ποσού.

52)   Αντίγραφο της 6ης/ 16-06-2017 συνεδρίασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/06 της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ. 706/  8129/  15-06-2017  (αριθμός  συνεδρίασης  19η/2017)απόφασης  του

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( Φο. Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, με

θέμα: Ορισμός της δικηγόρου Ι. Α.  για παράσταση στις 16-06-2017 ενώπιον της 1ης Ειδικής Επιτροπής του

άρθρου 152 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( ν.3463/2016 ), προς υποστήριξη της υπ’ αριθμ. 138/29-05-2017

προσφυγής του Περιφερειακού Συνδέσμου,  κατά της υπ’ αριθμ.20164/  25-04-2017 απόφασης του Γ.Γ.  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  587/6528/  09-05-2017  (αριθμός  συνεδρίασης  14η/2017)   απόφασης  του

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, με

θέμα: Ορισμός της δικηγόρου Ι. Α. για την άσκηση προσφυγής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου

152 του ν.3463/2016 κατά της υπ’αριθμ.20164/25-04-2017 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας  –  Θράκης,  Έγκριση  δαπάνης  για  τον  σκοπό  αυτό.(ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  ΩΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ).

Συνεπώς,  η Επιτροπή ως προς  το κριτήριο της  επαγγελματικής εμπειρίας προέβη στην βαθμολόγηση με

συνολικά μόρια βαρύτητας 9,71.  Αναλυτικότερα,  0,66 (  1  έτος,  3  μήνες  και  28 ημέρες  δικηγορίας  παρ.

Εφέταις),  6,2 (31  δικαστικές εκπρ.) και 2,85 ( 19 γνωμοδοτήσεις).

Επιπλέον, κατέθεσε:
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 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.383/ 2016 απόφασης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά

( Απόσπασμα από το πρακτικό 27 / 08-08-2016 ) με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση της

πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ι. Α.για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην εκδίκαση της υπ’

αρ.  Κατάθεσης  123/  29-05-2013  αγωγής  (  μισθωτική-  απόδοση  )  του  Δήμου  Λαγκαδά  ενώπιον  του

Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, σε ότι αφορά στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου και στην ψήφιση της

πίστωσης.

 Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.218/  2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Λαγκαδά

( απόσπασμα από το πρακτικό 20/ 18-05-2017) με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση πληρεξουσιότητας στη

δικηγόρο Ι.  Α.  για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά,  σε ό,τι  αφορά στην αμοιβή της πληρεξούσιας

δικηγόρου καθώς και την διάθεση πίστωσης ποσού.

 Αντίγραφο της υπ’αριθμ.  540/2017  απόφασης ( απόσπασμα από το πρακτικό 49/08-11-2017 ) της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση πληρεξουσιότητας στη

δικηγόρο Ι. Α. για την εκπροσώπηση του Δήμου στη με ΓΑΚ : 112967/2017 και ΕΑΚ: 16708/2017 ανακοπή

κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( Διαδικασία Μισθωτικών

Διαφορών) σε ό,τι αφορά στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι δεν προσκομίστηκε η δικαστική απόφαση, ή σε περίπτωση μη έκδοσης

της απόφασης, κείμενο προτάσεων, απόψεων υπομνήματος ή σημειώματος που συνέταξε ο δικηγόρος, .στην Υπο

ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.7/2018 απόφασης  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά  (  Διαδικασία

ασφαλιστικών μέτρων ), η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αριθμ.22/2017 Διαταγής Πληρωμής

και επιδικάζει τα δικαστικά έξοδα.

Αντίγραφο της από 28-11-2017  αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά

( Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ) του Δήμου Λαγκαδά κατά ανώνυμης εταιρείας.

Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ. 593/2017 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Λαγκαδά

( απόσπασμα από το πρακτικό 53/30-11-2017 ), με την οποία αποφασίζεται η αποδοχή της υπ’ αρ.

Πρωτ.  40876/29-11-2017  Δήμου  Λαγκαδά  γνωμοδότησης  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου  κας  Ι.  Α.

( σχετικές αποφάσεις ανάθεσης  565/2017 και 589/2017 Ο.Ε.),  την άσκηση ένδικων μέσων και τη

διάθεση πίστωσης ποσού.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην

βαθμολόγηση με συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η ανωτέρω κατατεθείσα υπόθεση έχει

ήδη προσκομιστεί ( βλ. περιπτ. 31, πρακτικό 4/2019) και έχει μοριοδοτηθεί.

Επιπλέον κατέθεσε:
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 Αντίγραφο  του  από 04-09-2017 σημειώματος  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά,  του  Δήμου

Λαγκαδά  κατά  Ανώνυμης  Εταιρείας  και  κατά  της  υπ’ αριθμ. 22/2017 Διαταγής  Πληρωμής  του

Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.345//2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Λαγκαδά

(  απόσπασμα  από  το  πρακτικό  31/25-07-2017  )  όπου  αποφασίζεται  ομόφωνα  η  αποδοχή

γνωμοδότησης  πληρεξούσιας  δικηγόρου  κας  Ι.  Α.  και  την  άσκηση  ενδίκων  μέσων κατά  της  υπ’

αριθμ.22/2017  Διαταγής  Πληρωμής  του  Ειρηνοδικείου  Λαγκαδά  με  το  επ’ αυτής  υπ’ αρ.55/2017

πρώτο εκτελεστό απόγραφο και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0),  διότι η ανωτέρω κατατεθείσα υπόθεση είναι η συζήτηση του δικογράφου

περ. 31, πρακτικό 4/2019 και έχει ήδη μοριοδοτηθεί.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο  της  από 20-04-2016 εξώδικης  απάντησης  –  διαμαρτυρίας  –  πρόσκλησης  –  δήλωσης

ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Δημόσιας Αρχής, του Δήμου Λαγκαδά κατά της

αντιδίκου ( υπόθεση ΞΕΝΩΝΑΣ Ο.) .

Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  349/  2016  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου  Λαγκαδά

( απόσπασμα από το πρακτικό 25/ 20-07-2016 ), με θέμα: Νομιμοποίηση της υπ’ αριθμ.256/22466/15-

07-2016 απόφασης Δημάρχου Λαγκαδά περί ανάθεσης της πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο κ. Ι. Α.

για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την από 13-07-2016 εξώδικη διαμαρτυρία -πρόσκληση-

δήλωση κατά Δήμου Λαγκαδά , η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22381/15-07-2016 στο Δήμο

Λαγκαδά.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0),  διότι δεν προσκομίστηκε το κείμενο της γνωμοδότησης ή των εγγράφων

νομικών συμβουλών,  όπως ρητώς ορίζεται στην στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ.  x)  της

προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά της Α. Ι., δικηγόρου

Θεσσαλονίκης με θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά το δημοτικό

ακίνητο « ΞΕΝΩΝΑΣ Ο.».

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  305/ 2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά

( απόσπασμα από το πρακτικό 27/03-07-2017 ) με θέμα: Ομόφωνα ανάθεση πληρεξουσιότητας στη

δικηγόρο Ι. Α. για τη σύνταξη εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης παράδοσης μισθίου, σε δικαστικό

επιμελητή για την σχετική επίδοση και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0),  διότι δεν προσκομίστηκε η σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου του

Ο.Τ.Α.  για  την  παροχή γνωμοδότησης,  ενώ η προσκομιζόμενη 305/2017 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής
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αφορά εξώδικο το οποίο δεν μοριοδοτείται, όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών,

περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο  της  από  14-07-2017 Εξώδικης  Όχλησης,  Διαμαρτυρίας,Πρόσκλησης  για  απόδοση

μισθίου, ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσας Άλλης Αρχής του Δήμου Λαγκαδά κατά

αντιδίκου .

Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 305/ 2017 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά

( απόσπασμα από το πρακτικό 27/ 03-07-2017 ), με θέμα: Ανάθεση ομόφωνα πληρεξουσιότητας στη

δικηγόρο Ι. Α. για τη σύνταξη εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης παράδοσης μισθίου, σε δικαστικό

επιμελητή για την σχετική επίδοση και τη διάθεση πίστωσης ποσού.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0), λόγω του γεγονότος ότι το εξώδικο δεν βαθμολογείται, όπως ρητώς ορίζεται

στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.88/ 2018 απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την

οποία ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 7078/ 29-12-2015 Πράξη διορισμού που εκδόθηκε από τον Πρύτανη του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αντίγραφο  της  από 07-03-2017  Παρέμβασης  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  η  πληρεξούσια  δικηγόρος  Ι.  Α.  ζητά  να  γίνει  δεκτή  η  παρέμβαση,  να

απορριφθεί στο σύνολό της απαράδεκτη, άλλως ως αβάσιμη, η αίτηση ακύρωσης και να καταδικαστεί ο

αντίδικος στη δικαστική δαπάνη.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.117/ 2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Ζ’

Μονομελές  σύμφωνα  με  την  οποία  διατάσσεται  η  αναστολή  εκτελέσεως  της  απευθυνόμενης  στην

αιτούσα 8416/ 04-12-2017 ατομικής ειδοποιήσεως.

 Αντίγραφο  της  από 24-04-2017  παρέμβασης  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Β’ Ακυρωτικό) για την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης της υπ’ αριθμ. ΑΚ

4122/2016.

Αντίγραφο της υπ’αριθμ.  32/ 2017  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Β΄

Ακυρωτικό ) με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση της με αριθμ. Πρωτ.23625/27-07-2016 πράξεως

του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο της από 22-05-2017 αίτησης ακύρωσης ( ανάκληση διορισμού αστυνομικού υπαλλήλου )

ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών  κατά  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  ,  της

υπ’αριθμ.πρωτ.  253893/1/6-ε΄/16-03-2017  απόφασης  του  Προϊσταμένου  του  Κλάδου  Διοικητικής

Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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 Αντίγραφο του από  03-03-2017  υπομνήματος της πληρεξούσιας δικηγόρου Ιωσηφίδου Αικατερίνης

κατά του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ι.Κ.Α.) Ν.Π.Δ.Δ.

 Αντίγραφο  της  από  12-06-2017    αγωγής  (  αποζημίωσης-  αδικαιολόγητου  πλουτισμού  )  λόγω

παράνομων  πράξεων  ή  παραλείψεων  ή  υλικών  ενεργειών  οργάνων  δημοσίου,  της  πληρεξούσιας

δικηγόρου Ι. Α. κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης».

 Αντίγραφο  της  από  06-02-2017 αίτηση  αναστολής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου  Βέροιας  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  νομίμως  εκπροσωπούμενου  από  τον

Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας ( αφορά την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.1416/14-04-2015

απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 1203/14-01-2015 ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 01-03-

12-2014  οριστικής  πράξης  διορθωτικού  προσδιορισμού  Φόρου  Μεταβίβασης  Ακινήτου  του

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας για τη χρήση 2008 ).

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  21/2017  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας ( Διαδικασία

αναστολής εκτελέσεως της 1416/14-04-2015 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης

Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία

απορρίφθηκε  η  1205/14-01-2015  ενδικοφανής  προσφυγής  του  αιτούντος  κατά  της  1/03-12-2014

οριστικής  πράξης  διορθωτικού  προσδιορισμού  φόρου  μεταβίβασης  ακινήτου  έτους  2008  του

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Έδεσσας.

 Αντίγραφο της από 06-02-2017  αίτησης αναστολής της πληρεξούσιας δικηγόρου Ι. Α., ενώπιον του

Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βέροιας  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  νομίμως

εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Έδεσσας ( αφορά την αναστολή εκτέλεσης της

σιωπηρής  απόρριψης  της  υπ’  αριθ.  1205/  14-01-2015  ενδικοφανούς  προσφυγής  κατά  της  υπ’

αριθ.02/03-12-2014 οριστικής  πράξης διορθωτικού προσδιορισμού  Φόρου  Μεταβίβασης  Ακινήτου

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Έδεσσας για τη χρήση 2008 ).

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 20/2017  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας

( Διαδικασία αναστολής εκτέλεσης της σιωπηρής απόρριψης από τον Προϊστάμενου της Διεύθυνσης

Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της

1205/14-01-2015  ενδικοφανούς  προσφυγής  της  αιτούσης  κατά  2/3-12-2014  οριστικής  πράξης

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου έτους 2008 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Έδεσσας.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  9/2018  απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών   6ο

Κλιμάκιο  (  εξέταση της από 03-01-2018 Προδικαστικής Προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης

(ΓΑΚ)  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  09/04-01-2018  και  Ειδικό  Αριθμό

Κατάθεσης  (  ΕΑΚ)  VI/2/04-01-2018  του  προσφεύγοντος  κατά  του  Αντικαρκινικού  Νοσοκομείου

Θεσσαλονίκης « Θεαγένειο »

 Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  14/2018  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  Τμήμα Γ’

Ακυρωτικό Μονομελές απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής μς αριθμό καταχώρησης ΑΝ5/09-01-

2018 της  Ανώνυμης  Εταιρείας  η  οποία  παραστάθηκε  δια  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου  Ι.  Α.  που

νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

με την επωνυμία « Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « Θεαγένειο) ».
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 Αντίγραφο της αίτησης αναστολής ( προσυμβατικό στάδιο- κατ’  άρθρο 372 ν.4412/2016 ) ενώπιον

του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( σε Συμβούλιο) της Ανώνυμης Εταιρείας εκπροσωπούμενης

από τη δικηγόρο Ι. Α. κατά του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης « ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», κατά

της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών,  της  απόφασης ΑΕΠΠ 9/2018 περί  απόρριψης,

κατά  της  υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ1/2017  πρόσκλησης  του  Αντικαρκινικού  Νοσοκομείου  Θεσαλονίκης  «

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ  »  της  παράλειψης  προκήρυξης  Δημοσίου  Διεθνή  Ανοικτού  διαγωνισμού,  για  την

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, με την οποία

θα ολοκληρωθεί η προκηρυχθείσα διαδικασία και θα οδηγήσει στη σύναψη ατομικών συμβάσεων με

τα φυσικά πρόσωπα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 Αντίγραφο της αίτησης ακύρωσης ( προσυμβατικό στάδιο- κατ’ άρθρο 372 ν.4412/2016 ) ενώπιον του

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης της Ανώνυμης Εταιρείας εκπροσωπούμενης από τη

δικηγόρο Ι. Α. κατά του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης « ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ »

 Αντίγραφο  της  από  17-04-2018  Προσφυγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης ( διαφορές κοινωνικής ασφάλισης -πρόστιμα αδήλωτης εργασίας ) της πληρεξούσιας

δικηγόρου Ι. Α. κατά Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΕΦΚΑ )

 Αντίγραφο  των  από  02-10-2017  πρόσθετων  λόγων  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (  Δικάσιμος:  24-10-2017  Αρ.  Κατ.:  ΠΡ  3602/26-07-2012  )  της

πληρεξούσιας δικηγόρου Ι. Α., κατά του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπούμενου από τον

Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω από τον προϊστάμενο της Ε’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης (αφορά

φορολογικές διαφορές ακινήτων ).

 Αντίγραφο  των  από  08-03-2017  πρόσθετων  λόγων  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (  Δικάσιμος :  14-03-2017 Αρ. Κατ.:  ΑΚ51/2014 )  της πληρεξούσιας

δικηγόρου  Ι.  Α.  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  νομίμως  εκπροσωπούμενου  από  τον  Υπουργό

Οικονομικών  και  εν  προκειμένω  από  τον  προϊστάμενο  της   ΔΟΥ Βέροιας(  αφορά  φορολογικές

διαφορές ακινήτων ).

 Αντίγραφο  των  από  02-10-2017 πρόσθετων  λόγων  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (  Δικάσιμος  24-10-2017  Αρ.κατ.:  ΠΡ3600/16-07-2012  )  της

πληρεξούσιας δικηγόρου Ι. Α. κατά του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπούμενου από τον

Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της Ε’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης [αφορά

διαφορές από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Φυσικών Προσώπων ( ΕΤΑΚ)].

 Αντίγραφο  της  από 30-01-2017  προσφυγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητιού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  της  πληρεξούσιας  δικηγόρου  Ι.  Α.  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  όπως  νομίμως

εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και εν προκειμένω από τον προϊστάμενο της Ζ’ Δ.Ο.Υ.

Θεσσαλονίκης ( αφορά φορολογικά και συγκεκριμένα φόρο μεταβίβασης ακινήτων ).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά  μόρια  βαρύτητας  μηδέν  (0),  διότι  για  τις  ανωτέρω υποθέσεις  δεν  υπάρχει  διάδικος  Ο.Τ.Α.  και  η

υποψήφια  δικηγόρος  δεν  εκπροσωπεί  Ο.Τ.Α., όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπο  ενότητα  Β΄(  Υποβολή

δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.
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Γ. Ως προς το κριτήριο γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια   Ι. Α. του Σ. ( αίτηση με α.π. 19610/5-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται  στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο του  από 13-02-2003  Διπλώματος Σπουδών στη Γαλλική Γλώσσα ( DELF ) 1o επίπεδο.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο οικογενειακής κατάστασης.

Η υποψήφια   Ι. Α. του Σ. ( αίτηση με α.π. 19610/5-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται  στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο του από 19-05-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της πατρικής μερίδας, από το

οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης  στην

11108 (πρώην 11125  οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου και ότι είναι άγαμη.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η υποψήφια Ι. Α. του Σ. ( α.π. 19610/5-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Εφέταις) αξιολογήθηκε κατ’

αρχήν  ως  εξελίξιμη  επιστημονικά  και  επαγγελματικά  αφού  διαθέτει  αξιόλογη  μεταπτυχιακή  εκπαίδευση  στο

Φορολογικό Δίκαιο αλλά και στο Κτηματολόγιο, και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με τα χρόνια

δικηγορίας που έχει στο ενεργητικό της, είναι ευγενής, με ευθύτητα, ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις της

σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον δήμο, με οργανωτικά και συντονιστικά προσόντα, καθώς

συντονίζει και διευθύνει την καθημερινή δραστηριότητα νέων συνεργατών και ασκουμένων σε μεγάλο δικηγορικό

γραφεί της πόλης. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με

άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό οκτώ κόμμα έξι (8,6) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Ι. Α.  υποψήφια Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,58

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2
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Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,66

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

6,2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

2,85

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 0

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 8,6

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 28,89

2. Κ. Μ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια Κ. Μ. του Α. (  αίτηση με α.π. 20132/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019  :

 Αντίγραφο  του  υπ’ αριθμ.1406/  04-12-1997 πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Σχολής  Νομικών και

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( βαθμός 6,65 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ).

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ.  80/ 21-10-2002  πιστοποιητικού του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών,

Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών  με  το  οποίο  πιστοποιείται  ότι  η  κ.  Κέκη  έγινε  κάτοχος

Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης  του  Κλάδου  Εμπορικού  και  Οικονομικού  Δικαίου  στις  12

Φεβρουαρίου 2002,με βαθμό « ΑΡΙΣΤΑ» 9 ( εννέα ).

 Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 8,65.Αναλυτικότερα, 6,65 μόρια ( βασικός τίτλος σπουδών) και  2 μόρια (μεταπτυχ.

Τίτλοι).

Β. Ως προς το κριτήριο επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Κ. Μ. του Α. (  αίτηση με α.π. 20132/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019  και 8/2019:

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4513/ 17-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το

οποίο προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Δ.Υ.

4530/ 17-01-2000 ( ΦΕΚ 15/ 26-01-2000 ) εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 14-

02-2000 με Α.Μ. / Δ.Σ.Θ. 628, προήχθη στο Εφετείο με την υπ’ αριθμ.40/ 21-12-2005 απόφαση του

Δ.Σ. του Δ.Σ. Θ. και στον Αρειω Πάγω με την υπ. αριθμ. 289/2-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.,

ασκεί δικηγορία από  14-02-2000,  δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν

παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.
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 Αντίγραφο της υπ’ 19713/05-06-2018 βεβαίωσης από το Δήμο Θέρμης με την οποία βεβαιώνεται ότι η

κ.  Κ.  χειρίζεται  υποθέσεις  του  Δήμου  που  της  έχουν  ανατεθεί  με  κατ’  αποκοπή  αμοιβή  σε

δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο από το 2014 έως και σήμερα.

 Συνολικά  πέντε  (5)  δικαστικές  εκπροσωπήσεις  και  έξι  (6)  γνωμοδοτήσεις-νομικές  συμβουλές.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε τις κάτωθι δικαστικές αποφάσεις:

1) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  7/2015  απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 2/21-01-2015 πρακτικό

συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Θέρμης)  με  θέμα:  ορισμός  της  δικηγόρου  κας  Κ.  Μ.  ως

πληρεξούσιας για εκπροσώπηση σε υπόθεση του Δήμου Θέρμης και δέσμευση της σχετικής πίστωσης. 

1.1)  Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.10/2015  απόφασης  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Βασιλικών (  Διαδικασία

Μικροδιαφορών).

2) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 8/ 2015  απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 2/21-01-2015 πρακτικό

συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Θέρμης)  με  θέμα:  ορισμός  της  δικηγόρου  κας  Κ.  Μ.  ως

πληρεξούσιας δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του Δήμου Θέρμης και δέσμευση της σχετικής

πίστωσης.

2.1)  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ. 281/2016 ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (  Διατάξεις

Μικροδιαφορών ).

3)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 96/2016 απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 09/02-03-2016 πρακτικό

συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Θέρμης  )  η  οποία  ορίζει  τη  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  Κ.  Μ.

πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Θέρμης, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  την  7η-04-2016  και  σε  κάθε  μετ’ αναβολή  συζήτησης  αυτής,  όπου  θα

εκδικαστεί  η  με  αριθμ.  Καταχ. ΠΡ 830/25-05-2007  (  ΑΡΙΘΜ.  κλ.  ΚΛΙΕ257/09-02-2016)  προσφυγή.

( Αντίγραφο παρακολούθησης υπόθεσης ).

4)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 97/2016 απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αρίθμ. 09/02-03-2016 πρακτικό

συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Θέρμης)  η  οποία  ορίζει  τη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Κ.  Μ.

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Θέρμης, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  την  7η-04-2016  και  σε  κάθε  μετ’ αναβολή  συζήτηση  αυτής,  όπου  θα

εκδικαστεί  η  με  αριθμ.  καταχ.  ΠΡ1312/03-09-2007  (  αριθμ.  κλ.  ΚΛΙΕ261/09-02-2016  )  προσφυγή.

( Αντίγραφο παρακολούθησης  υπόθεσης).

5)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 84/2018 απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 5/31-01-2018 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

επιτροπής Θέρμης ), με την οποία ορίζει τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κ. Μ. πληρεξούσια δικηγόρο του

Δήμου Θέρμης, προκειμένου να παραστεί την 22α-03-2018 και σε καθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής,

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ( διαδικασία εργατικών διαφορών ).

5.1) Αντίγραφο των από 22-03-2018 προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ( Διαδικασία

Περιουσιακών  Διαφορών  –  Εργατικές  Διαφορές  )  του  Δήμου  Θέρμης  κατά  αντίδικων  .  (  Αντίγραφο

Πορείας Υπόθεσης ( Πολιτική).

Και τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις:
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1)    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  598/2017 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’ αριθμ.45/04-10-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Θέρμης ), με την οποία αναθέτει στη δικηγόρο Κ. Μ. την παροχή εγγράφων νομικών συμβουλών

σχετικά με την αριθμ.πρωτ. 34788/03-10-2017 αίτηση των κατοίκων του συνοικισμού Φαρμακέϊκα με την οποία

ζητούν να προβεί ο Δήμος σε όλες τις ενέργειες ύστερα από έγγραφα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η οποία

ενημερώνει  τους  κατοίκους  ότι  ενόψει  της  επικείμενης  ενεργοποίησης  νέου  διαδρόμου  απογειώσεων  /

προσγειώσεων στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης θα πρέπει να μειωθεί το ύψος δέντρων στο συνοικισμό τα οποία

μπορούν να επηρεάσουν την κανονικότητα των πτήσεων.

2)    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 409/2015 απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 34/02-09-2015 πρακτικό

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέρμης) , η οποία αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κέκη Μαρία την

παροχή γνωμοδότησης για  την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της  αριθμ.  10/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου

Βασιλικών.

2.1)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 415/2015 απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 36/09-09-2015 πρακτικό

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέρμης ), η οποία αποφασίζει την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’

αριθμ.  10/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Βασιλικών  σύμφωνα  με  την  οποία  έγινε  αποδεκτή  η  με  αριθμ.

Καταθέσεως  36/2014  αγωγή  κατά  του  Δήμου  Θέρμης  και  κατά  της  υπό  εκκαθάριση  Δημοτικής  Επιχείρησης

Βασιλικών.

3)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  432/2016  απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Θέρμης  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’αριθμ.42/25-10-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Θέρμης ), η οποία αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κ. Μ. την παροχή γνωμοδότησης για

την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 281/2016 απόφαση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ( Διαδικασία

μικροδιαφορών ) και δέσμευση της σχετικής πίστωσης. (Αντίγραφο γνωμοδότησης για την άσκηση ένδικων μέσων).

4)    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  366/2017 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’ αριθμ.  29/14-06-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονομικής

Επιτροπής Θέρμης ), η οποία αναθέτει στη δικηγόρο Κ. Μ. την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων

μέσων κατά της υπ’ αριθμ.8580/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, έγκριση

δαπάνης και δέσμευση της σχετικής πίστωσης. ( Αντίγραφο της από 22-06-2017 γνωμοδότηση για την άσκηση

ενδίκων μέσων).

5)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  692/2017 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’ αριθμ.  50/08-11-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Θέρμης ), η οποία αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κ. Μ. την παροχή εγγράφων νομικών

συμβουλών σχετικά με: α) την ύπαρξη και την ισχύ συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων μεταξύ του Δήμου

και  του  ΦοΣΔΑ ΚΜ,  και  β)  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  εκ  μέρους  του  Δήμου,  σε  κάθε  περίπτωση,  για  την

αναζήτηση  τυχόν  μη  καταβληθέντων  οφειλομένων  μισθωμάτων,  έγκριση  δαπάνης  και  δέσμευση  της  σχετικής

πίστωσης.

5.1)  Αντίγραφο της από 02-02-2013 γνωμοδότησης με θέμα παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών για την

ύπαρξη και την ισχύ συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων μεταξύ του Δήμου Θέρμης και του ΦΟΣΔΑ ΚΜ.

6)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 112/2018  απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’ ααριθμ.  7/14-02-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονομικής
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Επιτροπής Δήμου Θέρμης ), η οποία αναθέτει στην δικηγόρο Κ. Μ. την παροχή εγγράφων νομικών συμβουλών και

δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

6.1)   Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 165/2018 απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 10/07-03-2018 πρακτικό

συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Θέρμης  ),  με  θέμα  :  συμπληρωματική  ανάθεση  σε  δικηγόρο

παροχής εγγράφων νομικών συμβουλών έγκριση δαπάνης και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 8,13. Αναλυτικότερα, 6,23 ( 12 έτη,  5 μήνες και  17 ημέρες δικηγορίας παρ. Εφέταις),

1,00 ( 5 δικαστικές εκπρωσ.) και 0,9 ( 6 γνωμοδοτήσεις).

Επιπλέον, σχετικά με την υπ. αριθμ. 19713/5-6-2018 Βεβαίωση του Δ. Θέρμης, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από

την Επιτροπή, ως προς την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, διότι η αόριστη επίκληση της συνεργασίας της

με  Ο.Τ.Α.  και  η  μη  προσκόμιση  του  περιεχομένου  της  συνεργασίας,  δεν  καθιστά  δυνατή  την  σύγκριση  της

υποψηφίου με τους άλλους υποψήφιους στο ίδιο κριτήριο επιλογής, αλλά θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή ως

προς το κριτήριο της προσωπικότητας της υποψηφίου ( βλ. ΣτΕ 490/2019).

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  494/2014 απόφασης ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 46/29-10-2014 πρακτικό

συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Θέρμης)  με  θέμα:  Ανάθεση  στη  δικηγόρο  κα  Κέκη  Μαρία

έρευνας  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  στα  Υποθηκοφυλακεία  –  Κτηματολογικά  γραφεία  και

δέσμευση της σχετικής πίστωσης. ( Αντίγραφο απόδειξης παράδοσης – παραλαβής δικηγορικής έρευνας

σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δήμου Θέρμης).

 Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  50/2015  απόφασης  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.  4/4-2-2  πρακτικό

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέρμης ) με θέμα: Ανάθεση στη δικηγόρο κα Κ. Μ.  της  έρευνας

σε Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολογικά γραφεία.

1.1   Αντίγραφο της από  17-02-2015 έρευνας της δικηγόρου  κας Κ. Μ. ιδιοκτησιακού καθεστώτος

ακινήτων στο αγρόκτημα Κάτω Σχολαρίου ( Αρ. Πρωτ. Εισηγ. 3467/30-01-2015) και στο αγρόκτημα

Αγίας Παρασκευής ( Αρ. Πρωτ. Εισηγ.3468/30-01-2015).

Συνεπώς, η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν( 0), διότι η

ερευνά δεν απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  176/2016 απόφασης (  Απόσπασμα από το  υπ’ αριθμ.  16/20-04-2016 πρακτικό

συνεδρίασης της  Οικονομικής  Επιτροπής Θέρμης ),  η οποία  ορίζει  τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης  Κ.  Μ.

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Θέρμης, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  την  17η-05-2016  και  σε  κάθε  μετ’ αναβολή  συζήτηση  αυτής,  όπου  θα

εκδικαστεί  η  με  αριθμ.  Καταχ.  ΠΡ1502/28-11-2008  (  αριθμ.κλ.  ΚΛΗ632/17-03-2016)  προσφυγή  .

( Αντίγραφο παρακολούθησης της υπόθεσης).

 190



   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  248/2016  απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.  22/  08-06-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της

Οικονομικής Επιτροπής Θέρμης ), η οποία ορίζει τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κ. Μ. πληρεξούσιο δικηγόρο

του  Δήμου  Θέρμης,  προκειμένου  να  παραστεί  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  την  8η-07-2016  και  σε  κάθε  μετ’ αναβολή  συζήτηση  αυτής,  όπου  θα

εκδικαστεί η με αριθμ.καταχ. ΠΡ688/26-05-2008 ( αριθμ.κλ. ΚΛΑ867/16-05-2016 προσφυγή. ( Αντίγραφο

παρακολούθησης  υπόθεσης ).

Συνεπώς, η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι ο

ιδιώτης παραιτήθηκε από την εκδίκαση της προσφυγής.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ. 300/2016  απόφασης  της  Δ/νσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών  Τμήμα  Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.  28/13-07-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της

Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Θέρμης  ),  η  οποία  αναθέτει  στη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Κ.  Μ.  της

διαδικασίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πλαγιαρίου της

Δημοτικής Κοινότητας Μίκρας Δήμου Θέρμης.

1.1. Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 90/2017 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων ( Απόσπασμα από το υπ’αριθμ. 7/08-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Θέρμης ),  η οποία τροποποιεί  -συμπληρώνει  την υπ’ αριθμ. 300/2016 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση στη δικηγόρο Κ. Μ. της διαδικασίας διόρθωσης αρχικών

Κτηματολογικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πλαγιαρίου της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας του

Δήμου Θέρμης και δέσμευση της σχετικής πίστωσης.

1.2. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.776/2017 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.56/20-12-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της

Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Θέρμης  ),  η  οποία  παρατείνει  το  χρόνο  παράδοσης  των  εργασιών

διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο Βασιλικών που αφορούν

την Δ.Κ. Πλαγιαρίου , Δ.Ε. Μίκρας, Δήμου Θέρμης που ανατέθηκαν στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Κ. Μ.

με  την  υπ’ αριθμ.  300/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Θέρμης  έτσι  όπως  αυτή

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 90/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των επιπλέον

αναγκαίων ενεργειών που προέκυψαν μετά από έρευνα, έως την 30-04-2018

1.3.  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  263/2018  απόφασης  της  Δ/νσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών  Τμήμα

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ( Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ.18/02-05-2018 πρακτικό συνεδρίασης

της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Θέρμης),  η  οποία  παρατείνει  το  χρόνο  παράδοσης  των  εργασιών

διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο Βασιλικών που αφορούν

τη Δ.Κ. Πλαγιαρίου , Δ.Ε. Μίκρας, Δήμου Θέρμης που ανατέθηκαν στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Κ. Μ.

με  την  υπ’  αριθμ.300/2016  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Θέρμης  έτσι  όπως  αυτή

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 90/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λόγω των επιπλέον

αναγκαίων ενεργειών που προέκυψαν μετά από έρευνα έως την 30-07-2018.
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    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 350/2016  απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.  32/10-08-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης ), η οποία αναθέτει στη δικηγόρο κ. Κ. Μ. τη διαδικασία εγγραφής

της υπ’  αριθμ. 8728/2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

1.1. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.354/2016 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.  33/24-08-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης ), με την οποία εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για τη μεταγραφή

της υπ’ αριθμ.8728/16-03-2016 απόφασης του ΓΓΑΔΜΘ στο κτηματολόγιο και δέσμευση της σχετικής

πίστωσης.

   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  691/2017  απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.50/  08-112017  πρακτικό  συνεδρίασης  της

Οικονομικής Επιτροπής Θέρμης ), η οποία ορίζει τη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κ. Μ. πληρεξούσια δικηγόρο

του Δήμου Θέρμης, προκειμένου να παραστεί την 28η-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η με γενικό αριθμ. Κατάθεσης 582951/2017 ( ειδ. αρ.

Καταθ. 2406/2017) αγωγή κατά του Δήμου Θέρμης. [ Αντίγραφο Πορείας Υπόθεσης (Πολιτική)].

Συνεπώς, η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι δεν

έχει  προσκομιστεί  κανένα  έγγραφο  δικαστικής  εκπροσώπησης,  όπως  δικαστική  απόφαση,  ή  σε  περίπτωση  μη

έκδοσης της απόφασης, κείμενο προτάσεων, απόψεων υπομνήματος ή σημειώματος που συνέταξε η δικηγόρος,

στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  86/2018 απόφασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών  Οργάνων  (  Απόσπασμα  από  το  υπ’  αριθμ.  5/31-01-2018  πρακτικό   συνεδρίασης  της

Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Θέρμης  ),  η  οποία  αναθέτει  στη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Κ.  Μ.  τις

απαραίτητες  ενέργειες  για  τη  χορήγηση  από  τα  αρμόδια  Κτηματολογικά  Γραφεία  αντίγραφα  των

κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων για τα εξής ακίνητα: α) για

τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 191042913044, 191042913070 και 191042913022 ( Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη  και

β)  για  τα  υπ’ αριθμ.10709,  10710,  10720,  10721,  10738,  10740,  10741,  και  10748  αγροτεμάχια  του

συγκροτήματος Βασιλικών.

Συνεπώς, η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι δεν

αποτελεί δικαστική εκπροσώπηση ή εκπροσώπηση σε διοικητική αρχή ή επιτροπή, η οποία θα αποδεικνύεται εκτός

από την απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α. και από τη δικαστική απόφαση ή την απόφαση της

διοικητικής αρχής ή επιτροπής, όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της

προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:
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   Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  64/2016  απόφασης  (  Απόσπασμα από το  υπ’ αριθμ.  5/24-02-2016 πρακτικό

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης ), η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία την

σύσταση και λειτουργία « Πύλης Διαμεσολάβησης» στο Δήμο Θέρμης.

1.1.    Αντίγραφο  της  με  αρ,πρωτ.  16439/31-03-2016 απάντησης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Μακεδονίας  –  Θράκης  Γενική  Διεύθυνση  Εσωτερικής  Λειτουργίας  -Διεύθυνση  Διοίκησης  –  Τμήμα

Προσωπικού  προς  τον  Δήμο  Θέρμης  με  θέμα:  Έλεγχος  νομιμότητας  της  υπ’αρ.  64/2016  απόφασης

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης σχετικά με τη δημιουργία Πύλης Διαμεσολάβησης.

1.2.   Αντίγραφο της από 21-04-2016 απάντησης του Δήμου Θέρμης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Μακεδονίας – Θράκης, στο με αριθμ. Πρωτ. 16439/31-03-2016 έγγραφο  που αφορά τη δημιουργία Πύλης

Διαμεσολάβης.

1.3.    Αντίγραφο της από 29-10-2015 εισήγησης της Δικηγόρου Κέκης Μαρίας για τη δημιουργία Πύλης

Διαμεσολάβησης στο Δήμο Θέρμης.

1.4.   Αντίγραφο  του  με  αριθμ.  Πρωτ.  11701/11-04-2016  εγγράφου   του  Δήμου  Θέρμης  προς  την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: Αποστολή επιπλέον στοιχείων ( σχετ.: Το υπ’

αριθ.16439/ 31-03-2016 έγγραφό σας, το υπ’ αριθμ. 6944/25-02-2016 έγγραφό μας ( 64/2016 Απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ως προς την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν ( 0), διότι δεν

έχει  προσκομιστεί  ανάθεση  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  Ο.Τ.Α.,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπο  ενότητα

Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Γ. Ως προς το κριτήριο γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια  Κ. Μ. του  Α.  (   αίτηση με α.π.  20132/7-6-2018 ),  κατέθεσε  όπως  αναλυτικά αναφέρονται   στα

πρακτικά  4/2019 και 8/2019  :

 Αντίγραφο  του  υπ’αριθμ.  9350/30-03-1994  Πτυχίου  Επάρκειας  της  Γερμανικής  Γλώσσας  από  το

Ινστιτούτο ΓΚΑΙΤΕ.

 Αντίγραφο του από 25-02-1995 Πιστοποιητικού Επάρκειας στην Αγγλική Γλώσσα από το Πανεπιστήμιο

του ΜΙΣΙΓΚΑΝ.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο οικογενειακής κατάστασης.

Η υποψήφια  Κ. Μ. του  Α.  (   αίτηση με α.π.  20132/7-6-2018 ),  κατέθεσε  όπως  αναλυτικά αναφέρονται   στα

πρακτικά  4/2019 και 8/2019  :

 Αντίγραφο  της  από  31-05-2018 βεβαίωσης  του  Τμήματος  Αστικής  &  Δημοτικής  Κατάστασης  του

Υπουργείου Εσωτερικών, από την οποία προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Θ.
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του Νομού Θεσσαλονίκης στην 25416  οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου και ότι έχει συνάψει γάμο

από τον οποίο έχουν προκύψει δύο (2) ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η υποψήφια Κ.  Μ. του Α. ( α.π. 20132/7-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Εφέταις) αξιολογήθηκε

ως εξελίξιμη επιστημονικά και επαγγελματικά, διαθέτει αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, ενημερώνεται διαρκώς

για τις εξελίξεις του Δικαίου, είναι ευγενής, με ευθύτητα, άνεση και ασφάλεια λόγου, ευστοχία και ακρίβεια στις

απαντήσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον δήμο. Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια

γεγονός  που  αποδεικνύει  ότι  είναι  ανοικτή  σε  νεωτερικούς  θεσμούς  του  δικαίου  και  διαθέτει  οργανωτικά  και

συντονιστικά προσόντα, διευθύνοντας την καθημερινή δραστηριότητα ενός δικηγορικού γραφείου με συνεργάτες

δικηγόρους  και  ασκούμενους.  Επιπλέον  έχει  μακρά  εμπειρία  στο  πλαίσιο  της  δικηγορίας  της  συνεργασίας  με

πρόσωπα από άλλους επιστημονικούς  και  επαγγελματικούς  κλάδους και εξειδικεύσεις  για την επίτευξη κοινών

στόχων. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το

δέκα (10) έλαβε τον βαθμό εννέα κόμμα έξι (9,6) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Κ. Μ.  υποψήφια Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,65

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 6,23

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

1,00

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0,9

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,6

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 32,38
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3. Κ. Κ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια Κ. Κ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 20150/8-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020  :

    Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 1471/16-07-1998 πιστοποιητικού πτυχίου της Σχολής Νομικών και Οικονομικών

Επιστημών Τμήμα  Νομικής,  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( βαθμός πτυχίου Καλώς

6.03 ).

   Αντίγραφο του υπ’ αριθμ.53/03-10-2014 πιστοποιητικού Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης  με  το  οποίο  πιστοποιείται  ότι  ολοκλήρωσε  τις  σπουδές  του  πρώτου  επιπέδου  του

Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του  Τμήματος  Νομικής  και  έγινε  κάτοχος  Μεταπτυχιακού

Διπλώματος Ειδίκευσης στον Κλάδο Διεθνών Σπουδών, στις 21/06/2002 με βαθμό « Άριστα 9 (εννέα)».

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά  μόρια  βαρύτητας  8,03.  Αναλυτικότερα, 6,03  μόρια  (  βασικός  τίτλος  σπουδών)  και  2  μόρια

( μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Κ. Κ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 20150/8-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020:

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5201/07-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ. , από το οποίο 

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Δ.Υ. 101462/26-

07-2000 ( ΦΕΚ 229/09-08-2000 ) εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 14-09-2000 με Α.Μ. 

Δ.Σ.Θ. 6492, προήχθη στο Εφετείο με την υπ’ αριθμ.24/01-09-2005 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και στον 

Αρείω Πάγω με την υπ. αριθμ. 94/24-09-2009 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από 14-09-

2000, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια 

αντιμισθία.

 Επιπλέον, κατέθεσε μία (1) υπόθεση δικαστικής εκπροσώπησης, συγκεκριμένα:

1)Αντίγραφο  του  από 28-02-2012  υπομνήματος  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  Δ΄

Ακυρωτικό Τμήμα,  του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αμφίπολης που εκπροσωπείται  νόμιμα από την δικηγόρο κα

Κωνσταντίνα Κίτση.

-Αντίγραφο  της  από  26-03-2014 παρέμβασης  (  αρ.48  π.δ/τος  18/89)  ενώπιον  του  Διοικητικού

Εφετείου  Θεσσαλονίκης  Τμήμα  Γ΄  Ακυρωτικό  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  «  Οργανισμός

Αντισεισμικού  Σχεδιασμού  και  Προστασίας  »  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την  δικηγόρο  κα

Κωνσταντίνα Κίτση.
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Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 6,58.  Αναλυτικότερα,  6,38 μόρια ( 12 έτη,  9 μήνες και  7 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις) και 0,2( μία δικαστική εκπροσώπηση).

Επιπλέον, κατέθεσε τα κάτωθι, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 4/2019:

    τετραπλότυπες  αποδείξεις  όπου διαπιστώνεται  ότι  πραγματοποίησε τις  παραστάσεις που αναφέρονται

στους παρακάτω πίνακες:

               Πίνακας συμβολαίου πώλησης ακινήτου από 14-05-2004 έως 23-12-2011 ( συμβόλαια 25 )

               Πίνακας συμβολαίου εργατικής κατοικίας από 01-08-2008 έως 12-03-2010 ( συμβόλαιο 2 )

               Πίνακας συμβολαίου σύστασης δωρεάς από 13-01-2010 έως 09-10-2012 ( συμβόλαια 6 )

               Κατάσταση παραστάσεων σε δικαστήρια από 01-01-2004 έως 30-08-2015 ( σύνολο 472 )

               Κατάσταση παραστάσεων από 31-08-2015 έως 31-12-2016 ( σύνολο 70 )

Κατάσταση παραστάσεων από 01-01-2017 έως 07-06-2018 ( σύνολο 226 ) και 

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Πρωτ.ΓΘ356 οικ. /19-9-2016 Βεβαίωσης συνεργασίας της Δικηγόρου κ. Κ. Κ. με

ΝΠΔΔ “ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας” του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών

& Δικτύων

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9957/08-07-2011 εξουσιοδότησης του Δήμου Αμφίπολης προς την δικηγόρο

κ. Κ. Κ..

 Αντίγραφο της από 02-12-2011 εξουσιοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αμφίπολης

προς την δικηγόρο κ. Κ. Κ..

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  109/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίπολης με θέμα:

ορισμός της Κ. Κ. ως πληρεξούσιας δικηγόρου.

  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 32/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αμφίπολης με

θέμα: ορισμός της Κ. Κ. ως πληρεξούσιας δικηγόρου για δικαστική υπόθεση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

  Αντίγραφο του υπ’ αριθμ.3486/28-02-2012 διαβιβαστικού με θέμα: αποστολή της υπ’ αριθμ.15/21-02-2012

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφίπολης.

  Αντίγραφο της υπ’αριθμ.224 απόφασης με την οποία δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Κ. Κ.

όπως καταθέσει για λογαριασμό του ΟΑΣΠ παρέμβαση ενώπιον του Ε΄ Τμήματος Πενταμελούς σύνθεσης

του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εκκρεμή δίκη.

  Αντίγραφο της υπ΄ αριθμ.275 απόφασης του Δ/Σ του Ο.Α.Σ.Π με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης

με  την  κα Κ.  Δικηγόρο  η  οποία  είχε  αναλάβει  και  τα  ασφαλιστικά  μέτρα  συγκεκριμένης  δικαστικής

υπόθεσης.

  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 17 απόφασης του Ο.Α.Σ.Π (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

) με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της νομικής υποστήριξης στην δικηγόρο κα Κ. Κ..
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1. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.1936/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Ε΄ εκδίκασης της

από 17-12-2009 αίτησης κατά του Ν.Π.Δ.Δ « Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστσίας, που

εδρεύει στον Χολαργό Αττικής , το οποίο παρέστη με τη δικηγόρο Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1177/2015 απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  Τμήμα  Γ΄

Ακυρωτικό.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  0890/2012 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα  VII  κατά της Δημοτικής

Επιχείρησης Κοινωνικής, Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Πρώτης, την οποία διαδέχθηκε ως

καθολική διάδοχος της η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμφίπολης, που παραστάθηκε δια της

πληρεξούσιας δικηγόρου της κας Κ. Κ..

Αντίγραφο της από 26-03-2013 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

κατά του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης ( Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης ) που εδρεύει στη

Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.( Υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος Κ. Κ. ).

Αντίγραφο της από 21-12-2016 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά

του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δήμος Κατερίνης » που εδρεύει στην Κατερίνη και εκπροσωπείται νόμιμα

( υπογράφει η πληρεξούσια  δικηγόρος κα Κ. Κ. ).

Αντίγραφο της από 15-06-2015 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά

του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  Δήμος  Κορδελιού  –  Ευόσμου  που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  και

εκπροσωπείται νόμιμα ( υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος κα Κ. Κ. ).

Αντίγραφο της από 11-04-2017 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά

του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία Δήμος  Ωραιοκάστρου,  που  εδρεύει  στο  Ωραιόκαστρο  και  εκπροσωπείται

νόμιμα ( υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος κα Κ. Κ. ).

Αντίγραφο της από  11-04-2017  αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά

του Δήμου Ωραιοκάστρου που εκπροσωπείται νόμιμα ( χωρίς υπογραφή της πληρεξούσιας δικηγόρου κας  Κ.

Κ. ).

Αντίγραφο της από  23-04-2012  προσφυγής ( με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της

αρμόδιας επιτροπής του Δήμου ) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά

του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  και  εκπροσωπείται  από  τον  Δήμαρχο. Χωρίς

σφραγίδα και  υπογραφή της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Κ. Κ..

Αντίγραφο της από  23-04-2012 προσφυγής ( με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της

αρμόδιας  επιτροπής  του  Δήμου,  διαφορετικού  αντίδικου  )  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει ατη Θεσσαλονίκη

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του.( Υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος κα Κ. Κ. ).

Αντίγραφο  της  από  23-04-2012 προσφυγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  (  με  αίτημα  συμβιβαστικής  επίλυσης  της  διαφοράς  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  του

Δήμου , διαφορετικού αντίδικου ) κατά του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του. ( Υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος κα Κ. Κ. ).

Αντίγραφο της από  23-04-2012 προσφυγής ( με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της

αρμόδιας επιτροπής του Δήμου,διαφορετικού αντίδικου) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
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Θεσσαλονίκης,  κατά  του  Ν.Π.Δ.Δ.  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του. ( Υπογράφει η πληρεξούσια δικηγόρος κα Κ. Κ. ).

Αντίγραφο της από 23-04-2012  προσφυγής ( με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της

αρμόδιας  επιτροπής  του  Δήμου,  διαφορετικού  αντίδικου  )  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης,  κατά  του  Ν.Π.Δ.Δ.  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  (  υπογράφει  η  πληρεξούσια

δικηγόρος κα Κ. Κ. ).

2.   Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  2992/2017  απόφασης  του  Συμβουλίου  Επικρατείας  Τμήμα  Ε΄  που  αφορά

εκδίκαση  της  από  28-07-2016  αίτησης  κατά  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «  Τουριστικές  Επιχειρήσεις

Χαλκιδικής Α.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και έχει πληρεξούσια δικηγόρο την κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1381/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Ε΄ ( αφορά εκδίκαση

της από 22-06-2014 έφεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « Τουριστικές Επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Α.Ε. » η οποία παρέστη με την δικηγόρο κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 933/2017 απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας Τμήμα Ε΄ ( αφορά εκδίκαση της

από 07-06-2010 έφεσης ) δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 195/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Γ΄ ( αφορά εκδίκαση

της από 27-10-2015 έφεσης ) δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο παρακολούθησης υπόθεσης ( αφορά την από 31-03-2011 εκδίκασης έφεσης ) δικηγόρος ορίστηκε

με πληρεξούσιο η κα Κ. Κ., απόφαση 2574/17-07-2014.

Αντίγραφο παρακολούθησης υπόθεσης ( αφορά την από 31-03-2011 εκδίκαση έφεσης ) δικηγόρος ορίστηκε

με πληρεξούσιο η κα Κ. Κ., απόφαση 2573/2014

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2955/2011 απόφασης του συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Ε΄ ( αφορά εκδίκαση

της από 28-12-2007 αίτησης των αναιρεσειόντων οι οποίοι παρέστησαν με την δικηγόρο Κ. Κ. ) κατά των: 1)

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,  2) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και 3) του Δήμου

Θερμαϊκού.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.392/2017  απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( αφορά εκδίκαση της από 15-01-

2015 ( αρ.καταθ.86/16-01-2015) αίτησης για αναίρεση της 3573/2014 οριστικής απόφασης του ΙΙΙ Τμήματος

του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου ), δικηγόρος ορίστηκε η κα Κωνσταντίνα Κίτση.

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3573/2014 απόφασης  του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( αφορά εκδίκαση της από 25-01-

2013 ( αρ. Καταθ.δικογ.Ε.Σ.17/25-01-2013 ) έφεσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου ) δικηγόρος ορίστηκε με

πληρεξούσιο η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.139/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό

( αφορά εκδίκαση της από 01-08-016 αίτηση ακύρωσης αρ.καταθ. ΑΚ 4107/01-08-2016  κατά του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ) πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 679/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό,

( αφορά εκδίκαση της από 27-05-2016 αίτησης ακυρώσεως ΑΚ 4043/27-05-2016 κατά του Ν.Π.Δ.Δ.με την

επωνυμία « Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από

την Κεντρική του Διοίκηση), πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..
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Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  590/2017   απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  Ακυρωτικός

Σχηματισμός Τμήμα Β΄ ( αφορά εκδίκαση της αίτησης με αριθμό καταχώρισης ΑΚ52/27-01-2017 κατά του

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 285/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Γ’ Ακυρωτικό,

( αφορά ακύρωση αίτησης με αριθμό καταχώρησης 527/23-12-2014 κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας) πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  2738/2014  απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  Τμήμα  Β΄

Ακυρωτικό ( αφορά εκδίκαση της από 24-01-2012 αίτηση ακυρώσεως κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού » και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και

Πρόνοιας ) . Στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξεως με την από 07-02-2014

παρέμβαση η Μ. Κ. η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  1579/2013  απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  Τμήμα  Α΄

Ακυρωτικό ( αφορά εκδίκαση της με αριθμό κατ. Βιβλ. ΑΚ 559/14-11-2012 αίτηση ακυρώσεως κατά του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ») πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα

Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ..  63/2015  απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Λάρισας  Τμήμα  Β΄  Τριμελές

Ακυρωτική Διαδικασία ( αφορά εκδίκαση της από 14-10-2009 αίτηση ακύρωσης αριθμ. Κατ. 107/2011 κατά

του Υπουργού  Άμυνας ) πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  1115/2014  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Τμήμα Η΄ Ακυρωτικός

Σχηματισμός  (  αφορά  εκδίκαση  της  από  01-02-2010  αίτηση  ακυρώσεως  ΑΚ  284/13-01-2012  κατά  του

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ) πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  412/2011  απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών  Τμήμα Ε΄  Ακυρωτικός

Σχηματισμός ( αφορά εκδίκαση της από 21-09-2009 αίτησης αριθμ. Καταχ. ΑΒΕΜ 2503/26-10-2009 κατά του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας ) πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.177/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Γ΄ Ακυρωτικό Τμήμα (

αφορά την από 10-06-2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. » ) πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Α1774/2010 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Τμήμα ΙΒ’ Μονομελές

(  αφορά  εκδίκαση  αγωγής  με  χρονολογία  κατάθεσης  29-12-2004  κατά  του  Ν.Π.Δ.Δ με  την  επωνυμία  «

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων » ) πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η κα Κ. Κ..

3.   Αντίγραφο  της  από  14-11-2016  αναίρεσης  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  της  υπ’

αριθμ.707/2016  Απόφασης  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  και  κατά  του  Ελληνικού

Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η

κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της από  22-09-2010  αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά α) του

Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  β)  του  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  2292/01-07-2010  Πρωτοκόλλου

Κατεδάφισης  Άρσης  και  Απομάκρυνσης  Αυθαιρέτων  Κτισμάτων,  Κατασκευών  και  Έργων  σε  χώρους

Αιγιαλού – Παραλίας – Θάλασσας, γ) της από 16-03-2010 έκθεσης αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας
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Νομού  Χαλκιδικής  και  δ)  κάθε  άλλης  συναφούς  ή  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  Διοίκησης.

Πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  31-03-2011 έφεσης  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  της  υπ’

αριθμ.2018/2010 Απόφασης  του Διοικητικού Εφετείου  Θεσσαλονίκης  και  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « Γ. Παπανικολάου ». Πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  31-03-2011 έφεσης  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας   κατά  της  υπ’ αριθμ.

2017/2010 Απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  και  κατά  του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία

Γενικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης « Γ. Παπανικολάου ». Πληρεξούσια δικηγόρος διορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  14-12-2016 παρέμβασης  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  Ε΄  Τμήμα  κατά

φυσικού προσώπου και υπέρ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπέρ της διατήρησης

της ισχύος α) του Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 35 Γ.Κ.Λ.20 ( ΦΕΚ 444 Β’/99 και β) της με αριθμό

πρωτοκόλλου  2131.4/2420/2016/25-07-2016  απόφασης  της  Λιμενικής  Αρχής  Ιερισσού.  Πληρεξούσια

δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της από  17-06-2011  αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά α) της

Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  β)  της  υπ’ αριθμ.29984/Δ4/2011 (  ΦΕΚ Β’

44018-03-2011)  Απόφασης  της  Υφυπουργού  Παιδείας,  Δια   Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  περί

Υποβιβασμού, συγχωνεύσεως και κατάργησης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και γ) κάθε άλλης

συναφούς ή σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, που θα εκδοθεί μέχρι τη συζήτηση της παρούσης.

Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  09-08-2011  αίτησης  ακυρώσεως  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κατά  της

Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά της υπ’ αριθμ.71327/Δ4  2011 ( ΦΕΚ

Β΄1575/27-06-2011  )  Υπουργικής  Απόφασης  της  Υφυπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και

Θρησκευμάτων περί κατάργησης σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάθε άλλης συναφούς

ή  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  Διοίκησης,  που  θα  εκδοθεί  μέχρι  τη  συζήτηση  της  παρούσας.

Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της από 15-06-2011 αίτησης αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της

Επικρατείας  κατά  της  Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  της  υπ’

αριθμ.29984/Δ4/2011 ( ΦΕΚ Β΄/440/18-03-2011) Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης

και  Θρησκευμάτων  περί  υποβιβασμού  ,  συγχωνεύσεως  και  κατάργησης  Δημοτικών  Σχολείων  και

Νηπιαγωγείων  και  κάθε  άλλης  συναφούς  ή  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της  Διοίκησης.  Πληρεξούσια

δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Δύο αγωγές ).

Αντίγραφο της  από  22-09-2010 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της  Επικρατείας,  κατά του

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2292/01-07-2010 Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης

Άρσης και Απομάκρυνσης Αυθαιρέτων Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε χώρους Αιγιαλού – Παραλίας

– Θάλασσας, της από 16-03-2010 έκθεσης αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Χαλκιδικής και κάθε

άλλης συναφούς ή σχετικής πράξης ή παράλειψης  της Διοίκησης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ.

Κ..

Αντίγραφο της από  15-10-2015  έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα ΙΙ, κατά του Ελληνικού

Δημοσίου,  νόμιμα  εκπροσωπουμένου  από  τον  Υπουργό  Οικονομικών,  της  με  αριθμό  24688/2015
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Συνταξιοδοτικής Πράξεως του Γ΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών

Συντάξεων  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Συντάξεων  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους  και  κάθε  άλλης

συναφούς ή σχετικής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης. Πληρεξούσια

δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  15-01-2015  αναίρεσης  ενώπιον  της  Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  κατά του

Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τους κ. Υπουργούς Οικονομικών, της με αριθμό 3573/2014

οριστικής Αποφάσεως του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε η από 25-01-

2013 έφεση μου κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 42162/20-11-2012 Απορριπτικής  Πράξης του Διευθυντή

της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων ( Τμήμα Γ΄)

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Επισυνάπτεται πράξη

κατάθεσης δικογράφου).

Αντίγραφο της  από  30-06-2011 αίτησης  ενώπιον  του Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών κατά του Ελληνικού

Δημοσίου  όπως  εκπροσωπείται  από  τον  Υπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη,  για  την  ακύρωση  του  με

αρ,πρωτ.52474/11/546175/04-06-2011 εγγράφου του Αναπληρωτή Διευθυντή της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης

Εύβοιας, της Γ.Α.Δ. Περφ. Στερεάς Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας και κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής

πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  10-06-2011  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης,  κατά  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «  Εταιρεία  Ύδρευσης  &  Αποχέτευσης

Θεσσαλονίκης Α.Ε. , της με α.π. 8431/06-06-2011 έγγραφης αρνητικής απόφασης της αντίδικης εταιρείας επί

της ένστασης -προδικαστικής προσφυγής και κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής πράξης ή παράλειψης της

αντίδικης που θα τελεστεί μέχρι τη συζήτηση της παρούσης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίζεται η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της από 23-12-2014 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά

του υπουργού περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης για την ακύρωση της α.π οικ.  9334/23-10-2014 και αφορά επιβολή προστίμου επί

παράνομης  υπαίθριας  διαφήμισης  και  κατά  κάθε  άλλης  συναφούς  ή  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  του

αντιδίκου που θα εκδοθεί μέχρι τη συζήτηση της παρούσης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

( Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης δικογράφου ).

Αντίγραφο της από  28-07-2016 αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, για

την  αναστολή  εκτελέσεως  της  α.π.  3715/08-06-2016  αποφάσεως  του  Γενικού  Γραμματέα  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και κατά κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής πράξης ή

παράλειψης του αντιδίκου, που τυχόν εκδοθεί  μέχρι  τη συζήτηση της παρούσης.  Πληρεξούσια δικηγόρος

ορίστηκε η κα Κ. Κ.. 

Αντίγραφο της  από  11-10-2011  αίτησης ακύρωσης ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου Αθηνών,  κατά του

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την ακύρωση της άρνησης της Διοίκησης, με την υπ’αριθμ. 40019

Φ.Α.  10313/09-09-2011  απόφαση  του  Διευθυντή  της  Διεύθυνσης  Προσωπικού  ,  Β΄  Κλάδου  Διοικητικής

Υποστήριξης, Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη, να ικανοποιήσει το από 01-08-2011 αίτημα  περί χορήγησης ειδικής εννεάμηνης

άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 53 του υπαλληλικού Κώδικα και
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κατά κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε

η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της από  26-01-2017 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά

του  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  κατά  του  Ανωτάτου  Συμβουλίου  Επιλογής

Προσωπικού ( Α.Σ.Ε.Π ) για την ακύρωση α) της με αριθμό πρωτοκόλλου 39538/30-11-2016 απόφασης του

Περιφερειακού  Διευθυντή  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Κεντρικής  Μακεδονίας,   β)  της  με  αριθμό

1172/2016  απόφασης  του  Ε’ Τμήματος  του  Α.Σ.Ε.Π  και  γ)  κάθε  άλλης  συναφούς  ή  σχετικής  πράξης  ή

παράλειψης  της  Διοίκησης  που  θα  εκδοθεί  μέχρι  της  συζήτησης  της  παρούσης.  Πληρεξούσια  δικηγόρος

ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο της από  12-11-2009 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά

του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

και της Γενικής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Γ΄ ΥΠΕΠΘ, για την ακύρωση του με α.π.

106225/ Δ2/10-09-2009 εγγράφου της ως άνω Υπηρεσίας και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της

Διοίκησης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Επισυνάπτεται αποδεικτικό κατάθεσης δικογράφου

).

Αντίγραφο της από  26-05-2016  αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά

του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κωνσταντίνα Κίτση.

( Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου).

Αντίγραφο της από 11-06-2010 προσφυγής ( με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ) ενώπιον του

Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης,  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  νομίμως

εκπροσωπουμένου  από τον  Προϊστάμενο του Π.Ε.Κ Θεσσαλονίκης,  κατά της  υπ’ αριθμ.  161/31-03-2010

απόφασης επιβολής προστίμου και κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  06-05-2010  αίτησης  αναστολής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  κατά του Ελληνικού Δημοσίου  που εκπροσωπείται  νόμιμα από τον  Προϊστάμενο ΔΟΥ Ζ΄

Θεσσαλονίκης ( αφορά επιβολή φορολογικών προστίμων). Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. 

Αντίγραφο της από 29-04-2010 προσφυγής ( με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ) ενώπιον του

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης για την ακύρωση επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. του

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Ζ΄ Θεσσαλονίκης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Επισυνάπτεται

αποδεικτικό  έκθεσης  κατάθεσης  δικογράφου,  καθώς  επίσης  και  πράξη  ορισμού  Τμήματος  εκδίκασης

Αναστολών).

Αντίγραφο  της  από  21-03-2013  αίτησης  ακύρωσης  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εσωτερικών ,

Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης και  κατά του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  για  ακύρωση απόρριψης  ανανέωσης   άδειας  παραμονής.  Πληρεξούσια

δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ).

Αντίγραφο  της  από  20-01-2011  προσφυγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,  κατά  του  Ν.ΠΔ.Δ.  με  την  επωνυμία  «  Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  »  και  κατά  της
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τεκμηριωμένης  σιωπηρής  απόρριψης  λόγω  άπρακτης  παρέλευσης  του  τριμήνου  από  την  κατάθεση  της

ένστασης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. (  Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης

δικογράφου ).

Αντίγραφο  της  από  15-04-2015 αίτησης  αναστολής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ

Ιωνίας στη Θεσσαλονίκη, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,

της υπ’ αριθμ.2128/24-03-2015 ταμειακής βεβαίωσης χρέους της ΔΟΥ Ιωνίας και κάθε άλλης συναφούς ή

σχετικής πράξης η παράλειψης της Διοίκησης. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

Αντίγραφο  της  από  21-03-2012 αίτησης  αναστολής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  που  εκπροσωπείται  από  τον  Προϊστάμενο  της  Ζ΄  ΔΟΥ

Θεσσαλονίκης για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’αριθμ. 809/03-02-2012 ταμειακής βεβαίωσης χρέους της

Ζ΄ ΔΟΥ  Θεσσαλονίκης όπως και κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου).

Αντίγραφο της από 16-03-2017 προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά του

Ελληνικού  Δημοσίου  όπως  εκπροσωπείται  από  τον  Προϊστάμενο  της  ΔΟΥ  Πολυγύρου  (  αφορά  φόρο

μεταβίβασης ακινήτου). Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης

κατάθεσης δικογράφου).

Αντίγραφο  της  από  12-10-2016 ανακοπής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Αμπελοκήπων και κατά της από 20-09-2016 αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτων του Προϊσταμένου

της ως άνω Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων. Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ.. ( Επισυνάπτεται αποδεικτικό

έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ).

Αντίγραφο  της  από  16-01-2014  προσφυγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,  κατά του Ν.Π.Δ.Δ με  την  επωνυμία «  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων –  Ενιαίο  Ταμείο

Ασφάλισης Μισθωτών, ( αφορά πράξη επιβολής εισφορών). Πληρεξούσια δικηγόρος ορίστηκε η κα Κ. Κ..

( Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ). 

4.  Αντίγραφο γνωμοδότησης που αφορά συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις υπ’αριθμ.1630/2013 και

1632/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Β΄. Γνωμοδοτούσα δικηγόρος κα Κ.

Κ..

Για τα οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0),  διότι  η υποψήφια στις  ανωτέρω

δικαστικές υποθέσεις δεν εκπροσωπεί Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, αλλά εκπροσωπεί ιδιώτη και στην περίπτωση

της υπ. αριθμ. ΓΘ 356 ΟΙΚ. 19/09/2016 βεβαίωση συνεργασίας αφορά Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υποδομών

και όχι Ο.Τ.Α.  όπως ρητώς ορίζεται στην Υπό Ενότητα Α, περ. vii. και Υπό Ενότητα Β, περ. x.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια Κ. Κ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 20150/8-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020 :
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     Αντίγραφο του πρώτου πιστοποιητικού στα Αγγλικά ( FIRST CERTIFICATE ) του Πανεπιστημίου           

              του ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ με βαθμό Γ’.

    Αντίγραφο του 2ου βαθμού διπλώματος Γαλλικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Παρισιού- Σορβόννης,

Παρίσι ΙV,  Μαϊου 1998, με βαθμό Αρκετά Καλά.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Η υποψήφια Κ. Κ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 20150/8-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020 :

    Αντίγραφο του από 07-06-2018 Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης από το Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης στην 163586 οικογενειακή

μερίδα. 

    Αντίγραφο του από 08-06-2018 Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης από το Τμήμα Δημοτολογίου

Διεύθυνσης  Διαφάνειας  &  Εξυπηρέτησης  Δημοτών  του  Δήμου  Πυλαίας  –  Χορτιάτη  στην  27569

οικογενειακή μερίδα σύμφωνα με την οποία  έχει συνάψει γάμο και έχει αποκτήσει ένα (1) ανήλικο τέκνο.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας ένα (1).

Ε. Ως προς το κριτήριο  της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η υποψήφια  Κ. Κ. του Ε.,  (  α.π.  20150/8-6-2018 αίτησης για την  κάλυψη της  θέσης Παρ’ Εφέταις)  διαθέτει

σπουδαία  επιστημονική  κατάρτιση,  με  μεταπτυχιακές  σπουδές,  είναι  γλωσσομαθής  και  έχει  αξιόλογη

επαγγελματική εμπειρία. Ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις του Δικαίου, είναι ευγενής, με ευθύτητα, άνεση

και ασφάλεια λόγου, ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου

στον δήμο και επίγνωση της σπουδαιότητας του ρόλου του νομικού συμβούλου. Επιπλέον διαθέτει  δυναμισμό,

αυτοπεποίθηση, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες αφού έχει συντονίσει επιστημονικές ομάδες εργασίες με

αποκορύφωμα την οργάνωση και πραγματοποίηση εικονικής δίκης στο πλαίσιο πανεπιστημιακού προγράμματος.

Ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του λειτουργήματός χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος της οικογένειάς

της  καθώς  τυγχάνει  σύζυγος  και  μητέρα  ενός  αγοριού  έξι  ετών.  Κατόπιν  αυτών,  με  βάση  την  κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό εννέα κόμμα έξι

(9,6) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:
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Κ.  Κ.  υποψήφια Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,03

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 6,38

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0,2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 1

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,6

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 29,21

4. Λ.  Γ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος Λ. Γ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 21806/19-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020  :

 Αντίγραφο του υπ. αριθ. πιστοποιητικού 587/24-11-1999 πτυχίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης -βαθμός “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6,925).

 Αντίγραφο της 30-09-2003 του πτυχίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 Αντίγραφο της  03-10-1995 του Αποφοιτηρίου  (διαγραφής)  της  Θεολογικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιήσει την εγγραφή του σε άλλη σχολή.

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ 155/04-04-2002 πιστοποιητικού του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του

τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση Δικαίου των Επιχειρήσεων

και Εργασιακού Δικαίου, με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” επτά (7).

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 358/28-02-2018 πιστοποίησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης  “  Κτηματολόγιο:  Νομικές,  Τεχνικές  και  Περιβαλλοντικές

Διαστάσεις” με βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ” (9,23).  

 205



Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά  μόρια  βαρύτητας  10,925.  Αναλυτικότερα,  6,925 μόρια  (  βασικός  τίτλος  σπουδών)  και  4  μόρια

( μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο υποψήφιος Λ. Γ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 21806/19-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020  :

Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5194/07-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το

οποίο  προκύπτει  ότι  διορίστηκε  δικηγόρος  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  με  την  υπ’αριθμ.

Α.Υ.Δ.  124340/07-08-2001  (ΦΕΚ  210/14-08-2001),  εγγράφηκε  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο

Θεσσαλονίκης την 30-08-2001 με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 6770, προήχθη στον Εφετείο με την υπ’ αριθμ.

83/30-11-2006 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. και στον Αρειω Πάγω με την υπ. αριθμ. 57/31-01-

2012 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από 30-08-2001, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος

της καμία πειθαρχική ποινή και παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία από 01-09-2017 στο Δήμο

Ω..

 Αντίγραφο της υπ. αριθμ. 44092/9-12-2015 Βεβαίωση του Δήμου Καλαμαριάς, σχετικά με την συνδρομή

του υποψηφίου από τον Μάρτιο 2012 και μέχρι Δεκέμβριο 2015 ( ημερομηνία πρωτ. Βεβαίωσης) στον εν

λόγω Δήμο, αρχικά συμβουλευτική και κατά τα έτη 2014-2015 δικαστηριακή, δια αναθέσεων από την

Οικονομική Επιτροπή κατ αποκοπή δικαστικών υποθέσεων του Δήμου Καλαμαριάς.

 Συνολικά τριάντα πέντε (35) υποθέσεις δικαστικής εκπροσώπησης και δεκαεπτά (17) γνωμοδοτήσεις.

Συγκεκριμένα κατέθεσε, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 4/2019:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1)  Αντίγραφο της   υπ’αριθμ.  10608/2017  απόφασης  του Διοικητικού  Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης

(εκδίκαση υπόθεσης καταβολής αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημιών).

2)  Αντίγραφο  της  25-05-2018 αίτησης  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  (άσκηση

έφεσης κατά αγωγής που αφορά επίδομα ευθύνης)

3) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  66/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία

ακύρωσης πράξης)  

4) Αντίγραφο της 25-05-2018  προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης (κατάθεση υπομνήματος

κατά αξιώσεων πολίτη για καταβολή αποζημίωσης)

5)  Αντίγραφο  της  31-05-2018 προτάσεις  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (προτάσεις-

ενστάσεις μικροδιαφορών)

6) Αντίγραφο της 18-05-2018  προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης (κατάθεση υπομνήματος

κατά αξιώσεων πολίτη για καταβολή εισφορών)

7) Αντίγραφο της 15-05-2018  προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης (κατάθεση υπομνήματος

κατά πολίτη για άρνηση καταβολής οφειλόμενων τελών)

8) Αντίγραφο της 14-05-2018 προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία

προτάσεις- μικροδιαφορών)
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9) Αντίγραφο της 15-05-2018  προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης (κατάθεση υπομνήματος

κατά πολίτη για άρνηση καταβολής οφειλόμενων τελών εστίασης)

10) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 702/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδικές διατάξεις

μικροδιαφορών)     

11)  Αντίγραφο  της  30-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής εταιρείας για απαλλαγή της από την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων

χώρων)

12)  Αντίγραφο  της  30-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής εταιρείας για απαλλαγή της από την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων

χώρων)

13)  Αντίγραφο  της  30-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής εταιρείας για απαλλαγή της από την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων

χώρων) 

14)  Αντίγραφο  της  30-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής εταιρείας για απαλλαγή της από την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων

χώρων) 

15)  Αντίγραφο  της  25-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά αξιώσεων εταιρείας και πολίτη για καταβολή αποζημίωσης)

16)  Αντίγραφο  της  25-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής πολίτη για  ακύρωσης απόφασης σφράγισης καταστήματος)

17)  Αντίγραφο  της  17-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά αγωγής πολιτών για καταβολή αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημιών)

18)  Αντίγραφο  της  20-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής πολιτών για ακύρωση καταβολής εισφορών)

19)  Αντίγραφο  της  20-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής πολίτη για ακύρωση καταβολής εισφορών)

20)  Αντίγραφο  της  20-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά προσφυγής πολίτη για ακύρωση καταβολής εισφορών)

21)  Αντίγραφο  της  18-04-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά αξιώσεων πολίτη για καταβολή αποζημίωσης)

22)  Αντίγραφο  της  20-03-2018 αίτηση-κλήση  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (τακτική

διαδικασία προτάσεις- μικροδιαφορών)

23) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 290/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία

μικροδιαφορών).

24)  Αντίγραφο της   υπ’αριθμ.  4334/2018  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(εκδίκαση υπόθεσης αγωγής αποζημίωσης)

25)  Αντίγραφο της   υπ’αριθμ.  3237/2018  απόφασης  του Διοικητικού  Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης

(εκδίκαση  υπόθεση  προσφυγής  εταιρείας  για  ακύρωση  απόφασης  περί  σφράγισης  καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος)

26)  Αντίγραφο  της  15-02-2018 προτάσεις  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (τακτική

διαδικασία)
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27) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 126/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία

μικροδιαφορών)

28)  Αντίγραφο  της  05-02-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά ανακοπής ΚΕΔΕ  πολίτη και απόρριψη αυτής)

29)  Αντίγραφο  της  05-02-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά ανακοπής ΚΕΔΕ  πολίτη και απόρριψη αυτής)

30)  Αντίγραφο  της  05-02-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά ανακοπής ΚΕΔΕ  πολίτη και απόρριψη αυτής)

31)  Αντίγραφο  της  05-02-2018  προς  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο   Θεσσαλονίκης  (κατάθεση

υπομνήματος κατά ανακοπής ΚΕΔΕ  πολίτη και απόρριψη αυτής)

32) Αντίγραφο της 24-1-2018  προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης (κατάθεση υπομνήματος

κατά προσφυγής πολιτών και απόρριψη αυτής)

33)  Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  1957/2018 απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(ειδική διαδικασία μικροδιαφορών)

34)  Αντίγραφο  της  11-01-2018 προτάσεις  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης (ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης)

35)  Αντίγραφο  της   υπ’ αριθμ.  91/2018  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία

περιουσιακών διαφορών)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Αντίγραφο της  υπ’ αρ.πρωτ. 22732/12-10-2017 γνωμοδότησης σχετικά με την χορήγηση άδειας

γάμου υπαλλήλου με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

2. Αντίγραφο  της   υπ’ αρ.πρωτ.  8/09-01-2018  γνωμοδότησης  σχετικά με  την  είσπραξη οφειλών

εταιρειών σε καθεστώς πτώχευσης και υπό εκκαθάριση

3. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ. 12/15-01-2018 γνωμοδότησης σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς

και σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος

4.    Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ. 13/15-01-2018 γνωμοδότησης σχετικά με έλεγχο παιδότοπου    

5. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ.  20/30-01-2018  γνωμοδότησης σχετικά με την επιβολή δημοτικών

τελών καθαριότητας σε ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται   

6. Αντίγραφο  της   υπ’αρ.πρωτ.  38/08-03-2018  γνωμοδότησης  περί  αξιώσεων  υπαλλήλων  του

ΔΟΠΠΑΩ (ΝΠΔΔ).

7. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ.  63/30-04-2018  γνωμοδότησης σχετικά με την αδειοδότηση λούνα

πάρκ διάρκειας 4 μηνών   

8. Αντίγραφο  της   υπ’αρ.πρωτ.  66/08-05-2018  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  υποχρέωση

ανακοίνωσης αξιόποινης πράξης  

9. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ.  72/04-06-2018 γνωμοδότησης σχετικά με ερώτημα περί κατάταξης

υπαλλήλου ΑΡ από ΤΕ Μουσικό στην ειδική κατηγορία Αρχιμουσικού.  

10. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ.  113/06-09-2017  γνωμοδότησης σχετικά με εξωδικαστική επίλυση

διαφοράς. 

11. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ.  140/19-10-2017  γνωμοδότησης σχετικά με συμβιβασμό ή μη και

παραίτηση από τα ένδικα μέσα κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.  
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12. Αντίγραφο  της   υπ’αρ.πρωτ.  165/20-12-2017  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  διενέργεια

δημοπρασίας. 

13. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ.  10/10-01-2018  γνωμοδότησης σχετικά με ενέργειες για μεταγραφή

μίσθωσης.  

14. Αντίγραφο  της   υπ’αρ.πρωτ.  27/02-02-2018  γνωμοδότησης-απάντησης  περί  αναδρομικών  ΤΕ

μουσικού λόγω αυτοδίκαιης κατάταξης.  

15. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ. 45/28-03-2018 γνωμοδότησης για άσκηση ή μη έφεσης σε απόφαση

του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΟΠΠΑΩ.

16. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ. 53/11-04-2018 γνωμοδότησης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς

17. Αντίγραφο της  υπ’αρ.πρωτ. 69/23-05-2018 γνωμοδότησης για άσκηση ή μη έφεσης σε απόφαση

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  επαγγελματικής εμπειρίας, λαμβάνοντας υπόψιν και το γεγονός

του ορισμού του υποψηφίου ως έμμισθος δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Ω. (  αποδεκτή ως εμπειρία η

δικαστηριακή εκπροσώπηση από 1-9-2017 ως εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.), προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά μόρια

βαρύτητας 15,31. Αναλυτικότερα, 5,76 μόρια ( 11 έτη,  6 μήνες και 8 μέρες δικηγορίας παρ. Εφέταις) και 7,00 ( 35

δικαστικές αποφάσεις) και 2,55 ( 17 γνωμοδοτήσεις).

Επιπλέον, κατέθεσε, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 4/2019:

1) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  44092/09-12-2015 βεβαίωσης του Δήμου Καλαμαριάς, γραφείο ειδικών

συνεργατών,  σχετικά  με  την  συνδρομή  του  από  τον  Μάρτιο  του  2012,  ως  προς  την  επεξεργασία

γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τις Υπηρεσίες και τα Μονομελή και τα Συλλογικά όργανα του

Δήμου  καθώς  και  στην  προετοιμασία  διοικητικών  φακέλλων,  υπομνημάτων  και  προτάσεων  σε

δικαστικές υποθέσεις του Δήμου (απαλλοτριώσεις, εργατικές διαφορές, αιτήσεις ακυρώσεως, αγωγές

αποζημίωσης, προσφυγές κ.λ.π.)

Η συνδρομή του αρχικά ήταν συμβουλευτική και κατά τα έτη 2014-2015 δικαστηριακή, δια αναθέσεων

από την Οικονομική Επιτροπή κατ’ αποκοπήν δικαστικών υποθέσεων του Δήμου.

Για το οποίο η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η εν λόγω βεβαίωση θα συνεκτιμηθεί

κατά την αξιολόγηση της προσωπικότητας με την προφορική συνέντευξη του υποψήφιου δικηγόρου, ( Υπο Ενότητα

Α, τρόπος μοριοδότησης ),   διότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί η επαγγελματική του εμπειρία με την αόριστη επίκληση  

της συνδρομής του σε υποθέσεις Ο.Τ.Α.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1. Αντίγραφο της   υπ’ αριθμ.  9701/13  απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

2. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ. 24941/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-λονίκης

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

3. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ. 27639/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-λονίκης

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
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4. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  22369/2010  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

5. Αντίγραφο  της   υπ’  αριθμ.  4463/25-06-2010  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διαδικασία ειδική-εργατικά)

6. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ. 27639/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-λονίκης

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)  

για τα οποία  η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια  βαρύτητας μηδέν (0), διότι οι ανωτέρω υποθέσεις δεν αφορούν
εκπροσώπηση Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και δεν έχει προσκομιστεί σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου Ο.Τ.Α.

ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα Α, περ. Vii  και Υπό Ενότητα Β, περ. x. 

Επιπλέον, κατέθεσε:
          1)  Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 2722/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (προσφυγή

περί άρσης ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου)
2)  Αντίγραφο  της   υπ’ αριθμ.  24088/2009  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκη

(απαλλοτριώσεις)
3)  Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  4177/2010 απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
4) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  4463/25-06-2010  απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία

ειδική-εργατικά) 
5)  Aντίγραφο της  υπ’αριθμ.  6343/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη (ειδική

διαδικασία -καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως-απαλλοτρίωση)
6) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 24046/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-λονίκης (ειδική

διαδικασία εργατικών διαφορών)
7) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 252/2012 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (κατά της αποφ. 9149/2010

ματαίωση εκτέλεσης διαφημιστικής σύμβασης)
8) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 252/2012 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (κατά της αποφ. 9148/2010

ματαίωση εκτέλεσης διαφημιστικής σύμβασης)
9) Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1026/2012 απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου -Β2 Πολιτικό Τμήμα

(εργατικές διαφορές)
10) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 1004/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία

ακύρωσης πράξης)  
11) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  568/07-01-2013  απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία

ειδική-εργατικά)
12)  Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  945/2013  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης

(προσφυγή για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης)
13) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 1123/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία

ακύρωσης πράξης)  
14) Αντίγραφο της  09-07-2015 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης (προσφυγή για

τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου)
15) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 2114/2013 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία αποζημίωσης

για ακάλυπτη επιταγή)
16)  Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  2667/2013  απόφασης  του  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  (υλικές  ζημίες  σε

αποθηκευτικό χώρο από βλάβη κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ιδιοκτησίας ΕΥΑΘ)
17)  Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  12186/2014  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσα-λονίκης

(διαδικασία εργατικών διαφορών) 
18) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  1930/2014  απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εργατικών

διαφορών) 
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19) Αντίγραφο της  09-07-2015 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης (προσφυγή για

τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου) 
20)  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  ΧΕ772/21-12-2015 βεβαίωσης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, σχετικά με την παράστασή του στην δικάσιμο της 07-12-2015 για λογαριασμό του Δήμου
Καλαμαριάς στις υποθέσεις ΠΡ76/29-03-2007 και ΠΡ80/29-03-2007 που αφορούν προσφυγές κατά του

Δήμου
21)  Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  ΧΣΤ872/30-10-2015  βεβαίωσης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,  σχετικά  με  την  παράστασή  του  στην  δικάσιμο  της  09-10-2015  για  λογαριασμό  του
Θεόδωρου Λαζαρίδη στις υποθέσεις ΠΡ2724/16-03-2011 και ΠΡ2745/16-03-2011

22) Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 715/2015 απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου -Γ Πολιτικό Τμήμα
(κληρονομικές διαφορές)

23) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 1810/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία
ακύρωσης πράξης)  

24)  Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  4021/2015  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης
(εκδίκαση ανακοπής για αυθαίρετες και κατεδαφιστέες κατασκευές)

25) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 1975/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ακυρωτικός
σχηματισμός)  

26) Αντίγραφο της 01-12-2015 αίτησης ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(τακτική διαδικασία ανακοπής)

27) Αντίγραφο της 25-11-2015 αίτησης ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ΚΟΤΜΑ)
28) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 107/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ακυρωτικός

σχηματισμός)
29) Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 178/2016 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία διόρθωση της

σύνταξης οριστικής απόφασης λόγω της παρείσφρησης λαθών)
30) Αντίγραφο της υπ’αριθμ.  1167/2016  απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εργατικών

διαφορών)
31) Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 19983/2017 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης

(υπεράσπιση αιρετού οργάνου)

για τα οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι ο υποψήφιος δεν εκπροσωπεί Ο.Τ.Α. ή
Ν.Π.Δ.Δ., όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπο Ενότητα Α, περ. Vii, αλλά εκπροσωπεί ιδιώτη. 

Επιπλέον, κατέθεσε:

1. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 23316/28-11-14 Α23 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).

2. Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  8684/2014  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  (ειδική  διαδικασία

εργατικών διαφορών)     

3. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 20941/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-λονίκης (τακτική

διαδικασία κτηματολογικών διαφορών)

4. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 1686/2015 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία κτηματολόγικών

διαφορών)     

5. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 380/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

6. Αντίγραφο  της   υπ’αριθμ.  295/2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  (ακυρωτικός

σχηματισμός)  

7. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  407/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (εκδίκαση

υπόθεσης καταβολής αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημιών)

8. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  538/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (εκδίκαση

υπόθεσης κατεδάφισης-απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων)
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9. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  898/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (εκδίκαση

υπόθεσης αφαίρεσης παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων)

10. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  946/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (εκδίκαση

υπόθεσης ακύρωσης απόφασης σφράγισης καταστήματος)

11. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 1275/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (εκδίκαση

υπόθεσης καταβολής προστίμου λόγω παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικής επιγραφής)

12. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ. 2176/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (εκδίκαση

υπόθεσης ακύρωσης απόφασης σφράγισης καταστήματος)

13. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  3113/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (τακτική

διαδικασία κτηματολογικών διαφορών)

14. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  3114/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (τακτική

διαδικασία κτηματολογικών διαφορών)

15. Αντίγραφο της  υπ’αριθμ.  3115/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (τακτική

διαδικασία κτηματολογικών διαφορών).

16. Αντίγραφο της 05-01-2017 αίτησης ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ανακοπής εκτέλεσης

διαταγής πληρωμής)

17. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ. 5206/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης (εκδίκαση

υπόθεσης προσφυγής για ακύρωση καταβολής εισφορών)

Για  την  οποία  η  Επιτροπή  βαθμολόγησε  με  μόρια  βαρύτητας  μηδέν  (0),  διότι  ο  υποψήφιος  παρόλο  που

εκπροσωπεί Ο.Τ.Α., δεν προσκομίζει σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α.,  όπως ρητώς ορίζεται
στην προκήρυξη Υπο Ενότητα Β, περ. x.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) Αντίγραφο της 09-03-2018 προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία -

εργατικές διαφορές)

για τα οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι οι κατατιθέμενες προτάσεις από τον

υποψήφιο δεν είναι αρμοδίως υπογεγραμμένες.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Ο υποψήφιος Λ. Γ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 21806/19-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020 :

 Αντίγραφο  του  από  Ιούνιο  1998  πιστοποιητικού  καλής  γνώσης  της  αγγλικής  γλώσσας  ( FIRST

CERTIFICATE  IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge (βαθμός πτυχίου B).

 Αντίγραφο  της 16-05-1998 πιστοποιητικού  επάρκειας  στην  αγγλική  γλώσσα  ( CERTIFICATE  OF

COMPETENCY IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Michigan.

 Αντίγραφο της 31-07-2016 τίτλου επιτυχίας στο σύνολο των εργασιών διαδραστικής εξέτασης  γνώσης της

αγγλικής γλώσσας (ποιότητας και δεξιοτήτων) του Πανεπιστημίου του QQ Ireland  (βαθμός πτυχίου C2).
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Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος Λ. Γ. του Ε. ( αίτηση με α.π. 21806/19-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020 :

 Αντίγραφο του από 11-07-2017 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ( με επικύρωση ως ακριβές 

αντίγραφο επιδειχθέντος, με ημερομηνία 8-6-2018)από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της δικτυακής πύλης 

www.ermis.gov.gr, από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ν.-Σ. του

Ν.Θεσσαλονίκης στην 23343 (πρώην 23469) οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, και ότι έχει τρία (3) 

ανήλικα τέκνα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας τρία (3).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος Λ. Γ. του Ε. ( α.π. 21806/19-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Εφέταις) διαθέτει αφ΄

ενός  σπουδαία επαγγελματική εμπειρία,  ιδιαίτερα αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση με την διαρκή πρόσκτηση

περαιτέρω εξειδικεύσεων,  είναι  ευγενής,  με  ευθύτητα  και  γνώση  στα  θέματα  του  δήμου,  αφού  ήδη  ασκεί  τα

καθήκοντα του νομικού συμβούλου στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Ωστόσο, αναφορικά με το λόγο συμμετοχής του

στην παρούσα διαδικασία δεν παρουσίασε το προσωπικό του ενδιαφέρον για τις εργασίες της νομικής υπηρεσίας

του  Δήμου  και  τη  συνδρομή  του  σε  αυτό,  αλλά  αντίθετα  προέταξε  τη  προσωπική  του  τακτοποίηση  για  την

περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης σε βάρος του αναφορικά με την πρόσληψη του σε άλλο Δήμο. Η

απάντηση του “ νιώθω ανασφάλεια” απομείωσε σε μέλη της Επιτροπής τη θετική εικόνα του. Επιπλέον διαθέτει

αξιόλογη  παρουσία  στις  κοινές  υποθέσεις  ως  μέλος  του  Δ.Σ.  και  πρόεδρος  της  επιτροπής  επιμόρφωσης  του

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πράγμα που αποδεικνύει το εύρος των ενδιαφερόντων του και την διάθεσή

του για προσφορά. Επίσης το γεγονός, ότι είναι πατέρας τριών παιδιών, επιφορτισμένος από κοινού με την σύζυγό

του με την ανατροφή τους και ταυτόχρονα μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στα πολύπλευρα καθήκοντά του,

συνεκτιμάται ιδιαίτερα από την επιτροπή στον σχηματισμό κρίσης γύρω από την προσωπικότητά του. Κατόπιν

αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε

τον βαθμό εννέα (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Λ.  Γ.  υποψήφιος Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,925

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών 4
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με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 5,76

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

7,00

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

2,55

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 3

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40,235

5. Μ. Α.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος   Μ. Α. του  Ξ.  (  αίτηση  με  α.π.  20487/11-6-2018),  κατέθεσε  όπως  αναλυτικά αναφέρονται  στα

πρακτικά  4/2019 και 8/2019 :

   Αντίγραφο του υπ’ αριθμ.  1351/08-04-1998  πιστοποιητικού της Νομικής Σχολής (Τμήμα Νομικό) του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό « ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ έξι και επτακόσια δέκα έξι χιλιοστά

( 6,716) 

   Αντίγραφο του από 08-04-2003 Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ( MASTER) « Θεσμοί και Πολιτικές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης » 6η Έκδοση ( 454 ώρες) από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.

Η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  15886/7-5-2018  Προκήρυξη  (  υπό  ενότητα  Β.

Υποβολή, δικαιολογητικών, περ. xi )  του Δ. Θέρμης και το Ειδικό Παράρτημα τίτλων σπουδών Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος δεν καταγράφει και δεν υποβάλλει πράξη αναγνωρίσεως μεταπτυχιακού

τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης και Πληροφόρησης ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), όπως ρητώς ορίζεται

στην Υποενότητα Β, περ.   xi   και στο Ειδικό Παράρτημα.   Άρα, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολογία με

μόρια βαρύτητας μηδέν (0) για τον μεταπτυχιακό τίτλο για τον λόγο που παρατάθηκε ανωτέρω.

Συνεπώς, ως προς  το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης προέβη στην βαθμολόγηση με  συνολικά μόρια

βαρύτητας 6,716. Αναλυτικότερα, 6,716 ( βασικός τίτλος σπουδών). 

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.
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Ο υποψήφιος   Μ. Α. του  Ξ.  (  αίτηση  με  α.π.  20487/11-6-2018),  κατέθεσε  όπως  αναλυτικά αναφέρονται  στα

πρακτικά 4/2019  και 8/2019:

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5033/01-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ. , από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Δ. 2020/10-01-2000

( ΦΕΚ 08/20-01-2000 ), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 14-02-2000 με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 6323,

προήχθη στο Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 37/08-12-2005 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και στον Αρειω Πάγω με την

υπ. αριθμ. 282/29-9-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από14-02-2000 έως 01-06-2018, δεν έχει

επιβληθεί σε βάρος του καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Συνολικά κατέθεσε επτά (7) υποθέσεις δικαστικής εκπροσώπησης. 

 Συγκεκριμένα:

 1)  Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  492/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για

εκδίκαση  προσφυγής  του  κ.  Μ.  Α.  δικηγόρου   κατά  του  Δήμου  Λέσβου  νομίμως  εκπροσωπούμενου  από  τον

Δήμαρχο.

2) Αντίγραφο Παρακολούθησης Υπόθεσης, της υπ’ αριθμ. 1707/2018 απόφασης του ΣΤ’ Μονομελούς Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,  για εκδίκαση ανακοπής με χρονολογία κατάθεσης 30.12.2011 Ανώνυμης Εταιρείας

κατά  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  (  ΝΠΔΔ)  με  την  επωνυμία  «  Ενιαίο  Ταμείο  Ασφάλισης

Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και ήδη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Ενιαίος Φορέας

Κοινωνικής  Ασφάλισης  »  (  ΕΦΚΑ)  ως  καθολικού  διαδόχου  του,  για  το  οποίο  παραστάθηκε  ο  πληρεξούσιος

δικηγόρος Α. Μ..

3)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.4343/2012  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση

υπόθεσης με αντικείμενο εργατική διαφορά μεταξύ εναγουσών οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δικηγόρο Α. Μ.

κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά.

4)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  2203 /2013 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Δ’)  για

εκδίκαση υπόθεσης εργατικών διαφορών μεταξύ εκκαλουντούντος – εναγόμενου και των εφεσίβλητων –εναγουσών

οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δικηγόρο Α. Μ..

5) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 565 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Α’ Ακυρωτικό )

για εκδίκαση της με αριθμό πράξεως καταθέσεως 259 /10-07-2015 αίτηση ακυρώσεως, του Νομικού Προσώπου

Δημοσίου Δικαίου « Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ( ΕΤΑΠ- ΜΜΕ ) » το

οποίο εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Α. Μ.., κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6)  Αντίγραφο  της  με  αριθμ.πρωτ.5443+5307+2964  /  07-02-2017  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα εξέταση προσφυγής με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Α.

Μ., κατά της υπ’ αριθμ. 6531/12-12-2016 απόφασης της Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού και

της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου « Ο Α. Σ.» και της 6335/02-12-2016

απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Ο Α. Σ.».

7) Αντίγραφο της από 23-12-2016 προσφυγής εργαζομένων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης « Ο Α. Σ.»,

οι  οποίες  εκπροσωπούνται  από  τον  δικηγόρο  κ.  Α.  Μ.,  κατά  της  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  6531/12-12-2016

απόφασης της Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού και της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δημοτικού Βρεφοκομείου « ο Άγιος Στυλιανός ».
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για τις οποίες, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να βαθμολογήσει  με μόρια βαρύτητας μηδέν (0),  γιατί από τα

προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει εκπροσώπηση του Ο.Τ.Α. από τον υποψήφιο ως πληρεξούσιος δικηγόρος.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 6,25. Αναλυτικότερα, 6,25 ( 12 έτη,  6 μήνες δικηγορίας παρ. Εφέτες).

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Ο υποψήφιος  Μ. Α. του Ξενοφώντος ( αίτηση με α.π. 20487/11-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται

και στο πρακτικό 4/2019  :

 Αντίγραφο του από 08-04-2003 Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ( MASTER) « Θεσμοί και Πολιτικές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης » 6η Έκδοση ( 454 ώρες) από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.

 Αντίγραφο του από 06/1989 πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας ( First Certificate ) του Πανεπιστημίου του

CAMRIDGE με βαθμό C.

 Αντίγραφο του από 21-07-1999 διπλώματος Τελειοποίησης της Ιταλικής Γλώσσας και Κουλτούρας από το

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αρ.  πρ.  15886/7-5-2018  Προκήρυξη  (  υπο  ενότητα  Β.  Υποβολή

δικαιολογητικών, περ.xiii. “Η γνώση της ξένης γλώσσας η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο

ειδικό παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό  Παράρτημα με

σήμανση έκδοσης “ 14-3-2018 ”, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της

ίδιας  διαδρομής  που  ακολουθείται  και  για  την  αναζήτηση  του  εντύπου  της  αίτησης  δηλαδή:  Κεντρική  σελίδα

Πολίτες  Έντυπα  Διαδικασίες”    και σύμφωνα με το προαναφερθέν παράρτημα, η άριστη  γνώση της ξένης

γλώσσας  αποδεικνύεται  και με  την  κατάθεση  πτυχίου,  προπτυχιακό  ή  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ή  διδακτορικό

δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,  βαθμολόγησε με

μόρια βαρύτητας δύο (2) για την γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος  Μ. Α. του Ξ. ( αίτηση με α.π. 20487/11-6-2018), κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο

πρακτικό 4/2019  :

 Αντίγραφο της από 01-06-2018 βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης από το Δημοτολόγιο του Δήμου Κ.

του Νομού Θεσσαλονίκης στην 37722 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, από την οποία προκύπτει ότι είναι

έγγαμος και έχει αποκτήσει δύο (2) ανήλικα τέκνα.
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Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος  Μ. Α. του Ξ.  ( α.π.  20487/11-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Εφέταις)διαθέτει

σπουδαία  επαγγελματική  εμπειρία  στον  τομέα  του  εργατικού  και  κοινωνικοασφαλιστικού  δικαίου,  αξιόλογη

επιστημονική κατάρτιση και διαρκές ενδιαφέρον ενημέρωσης για την εξελικτική διαμόρφωση της νομοθεσίας στα

πιο πάνω γνωστικά πεδία,  είναι  ευγενής,  με ευθύτητα,  άνεση και ασφάλεια λόγου,  ευστοχία και  ακρίβεια στις

απαντήσεις  του.  Είναι  ανοικτός  σε  νεωτερικούς  δικαιικούς  θεσμούς  καθώς  τυγχάνει  διαπιστευμένος

Διαμεσολαβητής και γλωσσομαθής. Η επιτροπή αξιολογεί θετικά τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του για την τέχνες, την

λογοτεχνία και την φιλοσοφία που συμπληρώνουν την προσωπικότητά του. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό εννέα (09).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Μ. Α.  υποψήφιος Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,716

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 6,25

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 27,966

6. Μ. Σ.

 

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος Μ. Σ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20117/7-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :
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 Αντίγραφο  του  υπ’  αριθμ.  Πιστ.2475/  09-01-2004  Πτυχίου  της  Σχολής  Νομικών  Οικονομικών  και

Πολιτικών  Επιστημών  του   Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  με  βαθμό  (  7,74  ΛΙΑΝ

ΚΑΛΩΣ ).

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ.212/ 29-11-2016 πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κ. Μ. Σ.

υποστήριξε επιτυχώς τη διδακτορική διατριβή του, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, στις 09-09-2011 με

βαθμό «  ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».  Το θέμα της  διδακτορικής  διατριβής  είναι:  «  Τα  κριτήρια  δημοσιονομικής

πειθαρχίας στην οικοδόμηση της Ευρωζώνης: Η περίπτωση της Ελλάδας.

 Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.314/05-02-2018  βεβαίωσης  ολοκλήρωσης  Μεταδιδακτορικής  Έρευνας,  του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με θέμα « Ειδικά ζητήματα Δημοσιονομικού Δικαίου» 

 Αντίγραφο  του  υπ’ αριθμ.  56/28-09-2005  πιστοποιητικού  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  του  ΑΠΘ,  του

Τμήματος Νομικής, Ειδίκευσης στον κλάδο  « Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών » στις 20-09-

2005 με βαθμό “ ΑΡΙΣΤΑ” 9,00 ( εννέα ) .

 Αντίγραφο  του  υπ’ αριθμ.  Πρωτ.  39/  04-10-2017  πιστοποιητικού  ολοκλήρωσης  σπουδών  με  το  οποίο

πιστοποιείται ότι ο κ. Μ. Σ. εκπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια του Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις 21-09-

2017, κρίθηκε άξιος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών με βαθμό « ΑΡΙΣΤΑ » 9 ( εννέα).

Συνεπώς, ως προς  το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης προέβη στην βαθμολόγηση με  συνολικά μόρια

βαρύτητας  11,74.  Αναλυτικότερα,  7,74 μόρια (  βασικός  τίτλος  σπουδών)  και  4  μόρια  (  μεταπτυχιακοί  και

διδακτορικοί τίτλοι) . 

Β. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος Μ. Σ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20117/7-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4963/31-05-2018 βεβαίωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με

υπηρεσιακή  εξέλιξη  και  εμπειρία.  Συγκεκριμένα,  εγγράφηκε  στο  μητρώο  δικηγόρων  του  Δικηγορικού

Συλλόγου στις 5.2.2004, με Α.Μ. 7624. Προάχθηκε στο Εφετείο Θεσ/κης με την υπ. αριθμ. 15/29-5-2008

Απόφαση  του  Δ.Σ.Θ.  και  στον  Αρειω  Πάγω  με  την  υπ.  αριθμ.  88/30.5.2012  Απόφαση  του  Δ.Σ.Θ.

Αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος από 22-6-2017 μέχρι 27-10-2017 ( λόγοι αναστολής: μέλος

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Δεν του έχει επιβληθεί καμία πειθαρχική ποινή. Πάγια

αντιμισθία στο Δ. Κ. από 26-6-2015. 

 Το υπ’ αριθμ .πρωτ. 4965/31-05-2018 πιστοποιητικό δικηγορίας.

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3437/2018 βεβαίωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με την

οποία βεβαιώνεται ότι ο κ. Μ. Σ. για το χρονικό διάστημα από την ημέρα εγγραφής του μέχρι και σήμερα

11-04-2018 και με βάση τις αποδείξεις που μας προσκόμισε, διαπιστώνεται ότι πραγματοποίησε συνολικά

707 παραστάσεις.
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 Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26004/31-05-2018 βεβαίωση του Δήμου Κ.- Ε. με την οποία βεβαιώνεται  ότι ο κ. Σ.

Μ.,  επί  πάγια  αντιμισθία  δικηγόρος  του  Δήμου,  από  26-06-2015  έως  και  σήμερα  (31-05-2018)

παραστάθηκε σε 211 συνολικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων , εξέδωσε 134 Γνωμοδοτήσεις καθώς και

60 εσωτερικά έγγραφα παρέχοντας νομική συμβουλή.

 συνολικά επτά (7) αντίγραφα δικαστικών εκπροσωπήσεων.

 Συγκεκριμένα, κατέθεσε τις κάτωθι:

1)  Αντίγραφο  της  από 20-12-2017  αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά: α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δήμος Νεαπόλεως – Συκεών και β) του Ν.Π.Δ.Δ.

με  την  επωνυμία  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Νεαπόλεως  –  Συκεών  .

Πληρεξούσιος δικηγόρος διορίστηκε ο κ. Σ. Μ.. Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης από το

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης . ( Αριθμός καταχώρησης: ΑΓ 5132/20-12-2017 

2)  Αντίγραφο  της  από  30-11-2012 αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Πληρεξούσιος δικηγόρος διορίστηκε ο κ. Σ.

Μ..  Επισυνάπτεται  αποδεικτικό  έκθεσης  κατάθεσης  από  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

( Αριθμός καταχώρησης: ΑΓ6024/30-11-2012 ).

3)  Αντίγραφο  της  από  30-11-2012 αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Πληρεξούσιος δικηγόρος διορίστηκε ο κ. Σ. Μ. .

Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ( Αριθμός

καταχώρησης: ΑΓ 6025/30-11-2012 ).

4)  Αντίγραφο  της  από  25-05-2010  αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Νεαπόλεως. Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ. Σ. Μ.. Επισυνάπτεται

αποδεικτικό  έκθεσης κατάθεσης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ( Αριθμός καταχώρησης:

ΑΓ5802/28-05-2010 ).

5)  Αντίγραφο  της  από  18-12-2007 αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο

κ. Σ. Μ.. 

6)  Αντίγραφο  της  από  25-01-2011 αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Ν. – Σ..  Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ. Σ. Μ..  Επισυνάπτεται

αποδεικτικό έκθεσης  κατάθεσης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ( αριθμ. Καταχώρησης:

ΑΓ796/26-01-2011 ).

7)  Αντίγραφο  της  από 11-09-2012 αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ. Σ.

Μ..  Επισυνάπτεται  αποδεικτικό  έκθεσης  κατάθεσης  από  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης

( αριθμ. Καταχώρησης ΑΓ4341/11-09-2012 ).

Κατά το χρονικό διάστημα από 05-02-2004 έως 30-06-2011 είχε στα δικαστήρια ( 225 ) παραστάσεις

Κατά το χρονικό διάστημα  από 01-07-2011 έως 30-08-2015 είχε ( 315 ) παραστάσεις.

Κατά το χρονικό διάστημα από 31-08-2015 έως 31-12-2016 είχε ( 69 ) παραστάσεις.

Κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 01-06-2018 είχε ( 119 ) παραστάσεις.
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Γενικό σύνολο παραστάσεων( 728 ).

για  τα  οποία  η  Επιτροπή  αποφάσισε  ομόφωνα  την  βαθμολόγηση  με  μηδέν  (0)  μόρια  βαρύτητας,  διότι  ο

υποψήφιος παρόλο που προσκομίζει την υπ. αριθμ. 26004/31-05-2018 βεβαίωση του Δήμου Κ. – Ε.,  στην οποία

γίνεται αναφορά στη σύσταση ( πάγια αντιμισθία) και στη διάρκεια της σχέσεως του υποψηφίου ( ήτοι από 26-06-

2015) με τον ανωτέρω Δήμο,  όφειλε να προσκομίσει και το περιεχόμενο της επαγγελματικής του εμπειρίας του

( αποφάσεις δικαστικής εκπροσώπησης, γνωμοδοτήσεις…), ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση του με τους

άλλους υποψηφίους στο ίδιο κριτήριο επιλογής, ενώ η επίκληση της με την ανωτέρω σχετική βεβαίωση ή και με

την προφορική του συνέντευξη, αποσκοπεί στην εκτίμηση από την Επιτροπή του κριτηρίου της προσωπικότητας

του υποψηφίου (βλ. ΣτΕ 490/2019).

Επιπλέον, δεν προσκομίζει τις αναθέσεις του αρμόδιου οργάνου του Ο.Τ.Α., για τις υποθέσεις που αφορούν χρόνο

προγενέστερο της πρόσληψης του με πάγια αντιμισθία από το Δήμο Κ.-Ε., όπως ρητώς ορίζεται στην Υπό ενότητα

Β, περ. x, της προκήρυξης. 

Τέλος, σχετικά με το αντίγραφο της από 20-12-2017 αγωγής, δεν εκπροσωπεί Ο.Τ.Α. παρά το γεγονός ότι είναι με

Πάγια αντιμισθία στο Δ. Κ. από 26-6-2015, αλλά εκπροσωπεί ιδιώτη. 

 

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 4,84.  Αναλυτικότερα, 4,84 μόρια    (  9 έτη,  8 μήνες και 4 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις).

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Ο υποψήφιος Μ. Σ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20117/7-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019  :

 Αντίγραφο του από  04-08-1999 διπλώματος της Ιταλικής Γλώσσας.

 Αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας ( PROFICIENCY) στην Αγγλική Γλώσσα.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος Μ. Σ. του Δ. ( αίτηση με α.π. 20117/7-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο της  από 01-06-2018 βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης από την οποία προκύπτει  ότι  ο

Μαυρίδης Ιωάννης είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Φ. του Ν. Φλώρινας στην 36466 οικογενειακή

μερίδα του Δημοτολογίου και ότι έχει συνάψει γάμο από τις 19-07-2014.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0).
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Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος Μ. Σ.του Δ. ( α.π. 20117/7-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Εφέταις) διαθέτει αφ΄ενός

σπουδαία επαγγελματική εμπειρία, ιδιαίτερα αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση, έχει άνεση λόγου και ικανότητα να

διατυπώνει και να εκφράζει τις σκέψεις του με ακρίβεια. Από τις απαντήσεις του σχετικά με τα καθήκοντα του

νομικού συμβούλου στον δήμο προέκυψε βαθιά γνώση του «πεδίου» αφού ήδη ασκεί τα καθήκοντα του νομικού

συμβούλου στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου. Επιπλέον διαθέτει αξιόλογη παρουσία στις κοινές υποθέσεις ως α΄

αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πράγμα που αποδεικνύει το εύρος των ενδιαφερόντων του

και την διάθεσή του για προσφορά. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διατύπωσε αιτιάσεις κατά των όρων της

Προκήρυξης  και  προσκόμισε  παλαιότερο  σχετικό  έγγραφο  του  Δ.Σ.Θ.  στο  οποίο  διατυπώνονταν  παρόμοιες

αιτιάσεις, το οποίο ήδη ήταν υπόψη της επιτροπής ως επίσημο εισερχόμενο έγγραφο. Σε σχετική ερώτηση της

προέδρου της επιτροπής για ποιο λόγο εγχειρίζει στην επιτροπή το συγκεκριμένο έγγραφο και γιατί  δεν προσέβαλε

με ένδικα βοηθήματα την Προκήρυξη εντός της νόμιμης προθεσμίας,  όπως θα έκανε καθένας που έχει  έννομο

συμφέρον, πόσο δε μάλλον όταν αυτός τυγχάνει νομικός επιστήμονας, και εν τέλει ποιο νόημα έχει το εγχείρημά

του και μάλιστα κατά την διάρκεια της συνέντευξης στην οποία αξιολογείται η προσωπικότητά του, δήλωσε ότι

αναγνωρίζει  το  κύρος  της  διαδικασίας  και  συμμετέχει  κανονικά  σ’ αυτήν  ως  υποψήφιος  με  την  ταυτόχρονη

υπενθύμιση-υπόδειξη  προς  την  επιτροπή  της  δυνατότητάς  της  να αποστεί  κατά  την  κρίση της  από όρους  της

προκήρυξης που ήθελε κρίνει ως παράνομους ή καταχρηστικούς. Η σκοπιμότητα της ενέργειάς του σε συνάρτησή

με τον τόπο και τον χρόνο εκδήλωσής της αλλά και το περιεχόμενο της απάντησής του στην ερώτηση της προέδρου

ξένισαν την επιτροπή και συνεκτιμήθηκαν κατά τον σχηματισμό κρίσης γύρω από την προσωπικότητά του. Κατόπιν

αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10)  έλαβε

τον βαθμό οκτώ (08) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Μ.  Σ.  υποψήφιος Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,74

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

4

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 4,84

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 0
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(ανήλικα τέκνα)

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 28,58

7. Μ.  Α.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια Μ.  Α. του Ι. ( αίτηση με α.π. 20278/8-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019:

 Αντίγραφο της 23-11-2007 πτυχίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(βαθμός  7,85 “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”).

 Αντίγραφο  του  υπ’  αριθμ.  342/12-03-2009  μεταπτυχιακού  διπλώματος  της  Νομικής  Σχολής  του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδίκευσης στον κλάδο Αστικού Δικονομικού και Εργατικού

Δικαίου.

 Αντίγραφο  της  υπ΄  αριθμ.  12/10-09-2010  βεβαίωσης  της  Νομικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Συνεπώς, ως προς  το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης προέβη στην βαθμολόγηση με  συνολικά μόρια

βαρύτητας 9,85. Αναλυτικότερα, 7,85 μόρια ( βασικός τίτλος σπουδών) και 2 μόρια ( μεταπτυχιακός τίτλος) . 

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Μ. Α. του Ι. ( αίτηση με α.π. 20278/8-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο του υπ’αριθμ. Πρωτ. 4979/01-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’αριθμ. Α.Υ.Δ. 75528/01-

08-2005 (ΦΕΚ 196/10-08-2005), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 08-09-2005 με

Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 8334, προήχθη στον Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 156/09-09-2010 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ.,

ασκεί δικηγορία από 08-09-2005, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει

υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Βεβαίωση  με αρ. πρωτ. 19951 της 06/06/2018 του Δ. Θέρμης σχετική με την επαγγελματική της εμπειρία.

 Βεβαίωση  με  αρ.  πρωτ.  2305  της  07/06/2018  της  ΔΕΥΑ Θέρμης  σχετική  με  την  επαγγελματική  της

εμπειρία.

 Συνολικά μία (1) δικαστική απόφαση και  έξι (6) γνωμοδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις:

1. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 417/02-11-2011 ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του  

      ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με θέματα πολεοδομικών εφαρμογών. 

       - Αντίγραφο γνωμοδότησης της 09-01-2012 σχετικά με θέματα πολεοδομικών εφαρμογών.
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2. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 78/18-02-2015 ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του  

      ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με διεκδίκηση αναλογίας 

      αποζημίωσης υπαλλήλου.

      -  Αντίγραφο  παροχής  έγγραφων  νομικών  συμβουλών  της  13-03-2015  σχετικά  με

εργατοϋπαλληλικό δίκαιο.

3. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 190/27-04-2016 ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του  

      ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την αναγνώριση

χρόνου προϋπηρεσίας υπαλλήλων του Δήμου, πριν τον διορισμό τους. 

       - Αντίγραφο παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών της 30-05-2016 σχετικά με 

        εργατοϋπαλληλικό δίκαιο.

4. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 282/03-06-2015 ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του  

      ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με την επιστροφή ή μη 

       αποδοχών, υπαλλήλου του Δήμου. 

       - Αντίγραφο παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών της 15-06-2015 σχετικά με 

        εργατοϋπαλληλικό δίκαιο.

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 248/25-04-2015 ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του  

      ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με ζήτημα εφαρμογής

άρθρου που αφορά σύνθεση ΔΣ των ΔΕΥΑ. 

       -  Αντίγραφο  παροχής  έγγραφων  νομικών  συμβουλών  της  25-04-2018  σχετικά  με  ζήτημα

εφαρμογής   άρθρου που αφορά σύνθεση ΔΣ των ΔΕΥΑ. 

6. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 731/29-11-2017 ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του  

      ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με υπόθεση ακύρωσης

πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα. 

- Αντίγραφο παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών της 22-12-2017 σχετικά με υπόθεση ακύρωσης

πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

Και την κάτωθι δικαστική απόφαση:

1.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 643/18-10-2017 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής του  

 ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για εισήγηση προτάσεων Κτηματολογικού δικαίου.

   - Αντίγραφο της 08-11-2017 των προτάσεων  ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (διαδικασία κτηματολογικού δικαίου).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 4,97.  Αναλυτικότερα, 3,87 μόρια (  7 έτη,  8 μήνες και 29 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις) και 0,2 μόρια (1 δικαστική απόφαση) και 0,9 ( 6 γνωμοδοτήσεις).

Επιπλέον, κατέθεσε τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις:

1) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 352/16-12-2016 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

      Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης,  του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για   

       παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το μισθολογικό καθεστώς δημοτικών υπαλλήλων. 

- Αντίγραφο γνωμοδότησης της 22-12-2016 σχετικά με εργατοϋπαλληλικό δίκαιο.
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2) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 236/09-08-2017 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

      Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης,  του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για   

       παροχή γνωμοδότησης σχετικά με καταγγελία σύμβασης εργασίας. 

       - Αντίγραφο γνωμοδότησης της 07-09-2017 σχετικά με εργατοϋπαλληλικό δίκαιο.

3)   Αντίγραφο  της  ανάθεσης  του  ΔΣ  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,   του

ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  για παροχή  γνωμοδότησης  σχετικά  με  θέματα  δουλείας.  (ΔΕΝ  ΕΧΕΙ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ). 

- Αντίγραφο γνωμοδότησης της 24-11-2017 σχετικά με αναγκαστική και εκούσια σύσταση δουλειών.

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολόγηση με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια

δικηγόρος δεν εκπροσωπεί ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ., όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα Α, περ. vii, της προκήρυξης. 

Επισημαίνεται,  ότι,  επιπλέον  για  την  ανωτέρω  γνωμοδότηση  της  24-11-2017  δεν   έχει  προσκομιστεί  σχετική

απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου του ΟΤΑ ή του ΝΠΔΔ, όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα Β, περ.

x, της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. αποφ. 150/22-11-2011 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 αίτηση ακύρωσης.

 - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1458/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

   (διαδικασία ακυρωτικού)

2) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 18/19-01-2018 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 επίλυση εργατικών διαφορών.

 - Αντίγραφα των προτάσεων  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 

   (διαδικασία εργατικών διαφορών).(ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ)

3) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 293/19-10-2017 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 ασφαλιστικά μέτρα.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  3641/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

 Θεσσαλονίκης, (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).

4) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 269/08-12-2014 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 παράσταση σε τακτική διαδικασία αγωγής.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  13986/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

    Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία)

5) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 317/12-12-2013 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 παράσταση σε τακτική διαδικασία.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1889/2014 απόφασης του Ερηνοδικείου Θεσσαλονίκης, (τακτική 
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    διαδικασία)

6) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 115/16-04-2014 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 παράσταση σε τακτική διαδικασία-κατ’έφεση.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  1329/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία-κατ’έφεση)

7) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 269/24-10-2013 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 επίλυση εργατικών διαφορών. (Η ΔΙΚΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

8) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 58/25-02-2014 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 επίλυση εργατικών διαφορών.(Η ΔΙΚΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

9) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 3/13-01-2017 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

 Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

 σύνταξη εξώδικης απάντησης και πρόσκλησης ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και 

 πάσης αρχής, αναφορικά με καθυστέρηση καταβολής αποδοχών.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  16-01-2017 εξώδικης απάντησης και πρόσκλησης ενώπιον  

    παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής, αναφορικά με καθυστέρηση καταβολής 

    αποδοχών.

10)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. αποφ. 321/09-11-2017 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς   

   Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για     

    διεκδίκηση ποσού, λόγω εκ παραδρομής ηλεκτρονικής κατάθεσης.

  - (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

11)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. αποφ. 14/30-01-2018 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης 

  Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για εισήγηση προτάσεων εργατικών 

  διαφορών.

    - Αντίγραφο των προτάσεων  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, 

      (διαδικασία εργατικών διαφορών). ( ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ).

12)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 102/07-08-2017 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης 

 Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής 

 ενώπιον του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

  - Αντίγραφο της 05-06-2017 προσφυγής  ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης.

13)    Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 137/17-11-2017 ανάθεσης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης 

        Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για σύνταξη και υποβολή προσφυγής 

      ενώπιον της τοπικής διοικητικής επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης

Μαρτίου.

    - Αντίγραφο της 22-11-2017 προσφυγής  ενώπιον της τοπικής διοικητικής επιτροπής του Τοπικού 

      Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου.

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολόγηση με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια

δικηγόρος δεν εκπροσωπεί ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ., όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα Α, περ.   vii,   της προκήρυξης.   
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Επισημαίνεται,  ότι,  επιπλέον για  τις  ανωτέρω υποθέσεις  269/24-10-20136,  58/25-2-2014 ανάθεσης του ΔΣ της

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (ΔΕΠΠΑΘ), δεν υπήρξε

δικαστική εκπροσώπηση λόγω ματαίωσης της δίκης. 

Για  την  υπόθεση  18/19-1-2018,  14/30-01-2018,  ανάθεσης  του  ΔΣ  της  ΔΕΠΠΑΘ,   έχει  καταθέσει  αντίγραφα

προτάσεων  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  που  δεν  φέρουν  την  υπογραφή  της  δικηγόρου  που

εκπροσωπεί το ΝΠΙΔ του Δήμου.

Για την υπόθεση 3/13-01-2017 ανάθεση του ΝΠΙΔ (ΔΕΠΠΑΘ) αφορά εξώδικο, το οποίο δεν μοριοδοτείται, όπως

ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα Β, περ. x, της προκήρυξης. 

Για  την  υπόθεση 321/9-11-2017 ανάθεση  του  ΝΠΙΔ (ΔΕΠΠΑΘ) δεν  έχει  προσκομισθεί  αντίγραφο δικαστικής

απόφασης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. αποφ. 659/25-10-2017 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ για εισήγηση προτάσεων Κτηματολογικού δικαίου.

   - Αντίγραφο της 08-11-2017 των προτάσεων  ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (διαδικασία κτηματολογικού δικαίου).

   ( ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ).

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ.  588/27-09-2017 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ για πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

   - Αντίγραφο της 11-10-2017 του υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα).

 ( ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ)

 Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.αποφ.  733/29-11-2017  ανάθεσης   της  Οικονομικής  Επιτροπής  του   ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ για πράξη ανακοπής.

   - Αντίγραφο της 26-02-2018 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

    Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (πράξη ανακοπής).

 ( ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ).

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολόγηση με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι παρόλο που η

υποψήφια  έχει  καταθέσει  αντίγραφα  προτάσεων  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης,  δεν  φέρουν  την

υπογραφή της δικηγόρου που εκπροσωπεί τον Ο.Τ.Α.

Επιπλέον, κατέθεσε:

  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. αποφ. 4/04-01-2018 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

     ΘΕΡΜΗΣ για πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα. (Η ΔΙΚΗ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. αποφ. 3/04-01-2018 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

   ΘΕΡΜΗΣ για πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα. (Η ΔΙΚΗ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

 Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  αποφ.  275/09-05-2018  ανάθεσης   της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ για πράξη ανακοπής.
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   - Αντίγραφο της 26-02-2018 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (πράξη ανακοπής) (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ)

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 18/19-01-2018 ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του  

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για επίλυση εργατικών διαφορών.(Η ΔΙΚΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολόγηση με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι παρόλο που

έχει προσκομιστεί η σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) του Ο.Τ.Α., δεν προσκομίζεται η δικαστική

απόφαση, ή κείμενο προτάσεων, απόψεων, υπομνήματος ή σημειώματος που συνέταξε η δικηγόρος, όπως ορίζεται

ρητώς στην Υπο ενότητα Β, περ. X της προκήρυξης.

Γ. Ως προ κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια Μ. Α. του Ι. ( αίτηση με α.π. 20278/8-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο  του  από  Ιούνιο  1999  πιστοποιητικού  επάρκειας  της  αγγλικής  γλώσσας  (PROFICIENCY

CERTIFICATE IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge (βαθμός πτυχίου C).

 Αντίγραφο του από  08-08-2001  Ανώτατου Γερμανικού Γλωσσικού Διπλώματος του Ινστιτούτου Γκαίτε

(βαθμός: ΚΑΛΑ).

 Αντίγραφο  του  από 02-11-2005 Δίπλωμα Σπουδών  της  Γαλλικής  Γλώσσας  2ου  επιπέδου  (DELF)  της

Εθνικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Η υποψήφια Μ.  Α. του Ι. ( αίτηση με α.π. 20278/8-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 8/2019 :

 Αντίγραφο  του  από  31-05-2018  πιστοποιητικού  οικογενειακής  κατάστασης  από  το  γραφείο  Δημοτικής

Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Θ., από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο του

Δήμου Θ. του Ν. Θεσσαλονίκης στην 26498 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου και ότι είναι έγγαμη με ένα ( 1)

ανήλικο τέκνο. 

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας ένα (1).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.
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Η υποψήφια Μ. Α. του Ι.  ( α.π. 20278/8-6-2018 αίτησης για την κάλυψη της θέσης Παρ’ Εφέταις) αξιολογήθηκε

κατ’ αρχήν ως εξελίξιμη επιστημονικά και επαγγελματικά αφού διαθέτει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές,

ενημερώνεται και επιμορφώνεται συνεχώς στα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης, είναι γλωσσομαθής

και  έχει  σημαντική  επαγγελματική  εμπειρία,  είναι  ευγενής,  με  ευθύτητα,  άνεση,  ευστοχία  και  ακρίβεια  στις

απαντήσεις  της  σχετικά  με  τα  καθήκοντα  της  νομικής  συμβούλου  στον  δήμο.  Είναι  μητέρα  ενός  παιδιού  και

βρίσκεται ήδη στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της στο δεύτερο παιδί της. Έχει αξιόλογη συμμετοχή στα κοινά

καθώς τυγχάνει μέλος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, ενός εκ των πλέον δυναμικών και ιστορικών σωματείων

της πόλης ενώ την προσωπικότητά της συμπληρώνει το ενδιαφέρον της για την λογοτεχνία. Κατόπιν αυτών, με

βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό

εννέα κόμμα οκτώ (9,8) (βλ. πρακτικό 11/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Μ. Α.  υποψήφια Παρ   Εφέταις

ΕΚριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,85

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 3,87

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0,2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0,9

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 1

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  29,62

8. Ν.  Β.-Μ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια  Ν. Β.-Μ. του Α. ( αίτηση με α.π.  20477/11-6-2018 ),  κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα

πρακτικά 4/2019 και 8/2019:
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 Αντίγραφο της 23-09-2011 πτυχίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(βαθμός 7,09  “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”)

 Αντίγραφο του υπ. αριθμ. 204/5-2-2015 Πιστοποιητικού του Α.Π.Θ. μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, του

Τμήματος  Νομικής,  κλάδου  Ιστορίας,  Φιλισοφίας  και  Κοινωνιολογίας  του  Δικαίου,  με  βαθμό  (  8,84)

ΑΡΙΣΤΑ.

Συνεπώς, ως προς  το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης προέβη στην βαθμολόγηση με  συνολικά μόρια

βαρύτητας 9,09. Αναλυτικότερα, 7,09 μόρια ( βασικός τίτλος σπουδών) και 2 μόρια ( μεταπτυχιακός τίτλος) . 

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια  Ν. Β.-Μ. του Α. ( αίτηση με α.π.  20477/11-6-2018 ),  κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα

πρακτικά 4/2019 και 8/2019  :

 Αντίγραφο του υπ’αριθμ. Πρωτ. 4404/15-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ., από το οποίο

προκύπτει  ότι  διορίστηκε  δικηγόρος  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  με  την  υπ’αριθμ.  Α.Υ.Δ.

4585/20-01-2012 (ΦΕΚ 233/01-03-2012), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 14-

03-2012 με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 10631, προήχθη στον Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 13/15-03-2018 απόφαση του

Δ.Σ του Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από 14-03-2012, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική

ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Αντίγραφο της από 15-05-2018 κατάστασης του Δ.Σ.Θ. σχετικά με παραστάσεις σε δικαστήρια από

31-08-2015 έως 10-05-2018 (141 παραστάσεις).

 και  συνολικά  δεκαεπτά  (17)  υποθέσεις  δικαστικής  εκπροσώπησης,  με  σχετικές  αναθέσεις  από  το

αρμόδιο όργανο του Ο.Τ.Α. 

Συγκεκριμένα κατέθεσε τις κάτωθι:

1. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 408/17-06-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

             ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για μισθολογικές διαφορές.

            - Αντίγραφο της 28-07-2015 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

             Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (μισθολογικές διαφορές)

2. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 463/14-07-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

             ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για μισθωτικές διαφορές.

 - Αντίγραφο της 13-10-2016 του υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

                        Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (μισθωτικές διαφορές)

3. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 531/29-07-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

              ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για μισθολογικές διαφορές.

 - Αντίγραφο της 01-09-2015 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (μισθολογικές διαφορές)

4. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 633/16-09-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

             ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση.

- Αντίγραφο της 11-11-2015 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση)
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5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 642/16-09-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

              ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση.

- Αντίγραφο της 11-11-2015 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση)

6. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 643/16-09-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

             ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση.

 - Αντίγραφο της 11-11-2015 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση)

7. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 644/16-09-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

              ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση.

 - Αντίγραφο της 11-11-2015 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

   Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (αυθαίρετη εμπορική διαφήμιση)

8. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 733/21-10-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

              ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για μισθωτικές διαφορές.

 - Αντίγραφο της 24-10-2016 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (μισθωτικές διαφορές)

9. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ.  893/22-12-2015  ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  ΔΗΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας.

 - Αντίγραφο της 24-10-2016 του υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ

αδείας)

10.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 894/22-12-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

              ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας.

- Αντίγραφο της 05-07-2016 του υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης.  (σφράγιση  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  άνευ

αδείας)

11.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 69/02-02-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

              ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας.

 - Αντίγραφο της 09-12-2016 του υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 

  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ

αδείας)

12.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 149/10-03-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

              ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για δημοτική φορολογία.

- Αντίγραφο της 29-09-2016 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (δημοτική φορολογία)

13.  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ.  151/10-03-2016  ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  ΔΗΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για δημοτική φορολογία.

 - Αντίγραφο του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

 Θεσσαλονίκης. (δημοτική φορολογία)

14. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 186/23-03-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

            ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για σφράγιση καταστήματος.

- Αντίγραφο της 08-07-2016 του υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
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 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (σφράγιση καταστήματος)

15. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 267/05-05-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

            ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

- Αντίγραφο της 16-06-2017 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

                      Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (για τέλη καθαριότητας και φωτισμού)

16. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 268/05-05-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

          ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

- Αντίγραφο της 16-06-2017 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (για τέλη καθαριότητας και φωτισμού)

17. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 269/05-05-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

           ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

- Αντίγραφο της 16-06-2017 του υπομνήματος ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (για τέλη καθαριότητας και φωτισμού).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 3,51  .  Αναλυτικότερα, 0,11 μόρια (  0 έτη,  2 μήνες και 23 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις) και 3,4 μόρια ( 17 δικαστικές αποφάσεις).

Επιπλέον, κατέθεσε:

1)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 418/03-05-2018 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΜΕΛΑ για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

 - (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ).

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολόγηση με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι παρόλο που

έχει προσκομιστεί η σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ.) του ΝΠΙΔ του Ο.Τ.Α., δεν προσκομίζεται η

δικαστική απόφαση,  ή κείμενο προτάσεων,  απόψεων,  υπομνήματος  ή σημειώματος που συνέταξε η δικηγόρος,

όπως ορίζεται ρητώς στην Υπο ενότητα Β, περ. X της προκήρυξης.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια Ν. Β.-Μ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20477/11-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται και στο

πρακτικό 4/2019:

 Αντίγραφο του από Ιούνιο 1994 πιστοποιητικού επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (FIRST CERTIFICATE

IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge (βαθμός πτυχίου C).

 Αντίγραφο του από 21-07-1997 Διπλώματος της Ιταλικής Γλώσσας του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου

Θεσσαλονίκης.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).
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Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

 Η υποψήφια  Ν. Β.-Μ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20477/11-6-2018 ), κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα

πρακτικά 4/2019 και 8/2019:

 Αντίγραφο του από 08-06-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο

μέσω της δικτυακής πύλης www.ermis.gov.gr,  από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο

του Δήμου Μ. του Ν. Ιωαννίνων στην 2541 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου ( άγαμη). 

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η υποψήφια  Ν.   Β.  -  Μ. του  Α.  (  με  α.π.  αίτησης  20477/11-6-2018),  αξιολογήθηκε  ως  ιδιαιτέρως  εξελίξιμη

επιστημονικά και επαγγελματικά, αφού, εκτός της ευδόκιμης άσκησης του λειτουργήματός της, κατά το τελευταίο

χρονικό διάστημα έλαβε δύο επιπλέον μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις και , ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις του

Δικαίου.  Είναι  ευγενής,  με  ευθύτητα,  άνεση  και  ασφάλεια  λόγου,  ευστοχία  και  ακρίβεια  στις  απαντήσεις  της

σχετικά  με  τα  καθήκοντα  της  νομικής  συμβούλου  στον  δήμο  και  εξαιρετική  γνώση  του  πεδίου  δράσης  της

προκηρυχθείσης θέσης. Έχει αξιόλογη κοινωνική δράση υπέρ ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ, κακοποιημένες γυναίκες

κ.ο.κ.) και μεγάλος εύρος ενδιαφερόντων πλέον αυτών του επιστημονικού της αντικειμένου. Κατόπιν αυτών, με

βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό

εννέα κόμμα οκτώ (9,8) (βλ. πρακτικό 12/2020). 

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Ν.  Β.-Μ.  υποψήφια Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,09

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 0,11

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

3,4

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0
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Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 0

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  26,40

9. Ξ. Π.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια  Ξ.  Π.  του  Γ.  (  αίτηση με  α.π.  20267/8-6-2018),  κατέθεσε  όπως  αναλυτικά αναφέρονται  και  στο

πρακτικό 4/2019  :

 Αντίγραφο του υπ. αριθ. πιστοποιητικού 1416/21-12-1998 πτυχίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -βαθμός “ΚΑΛΩΣ” (6,17).

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 6,17. Αναλυτικότερα, 6,17 μόρια ( βασικός τίτλος σπουδών). 

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Ξ. Π. του Γ. ( αίτηση με α.π. 20267/8-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 10/2020  :

Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4867/29-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ.,  από το

οποίο προκύπτει  ότι  διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ.

Α.Υ.Δ.  7740/26-01-1999  (ΦΕΚ  19/03-02-1999),  εγγράφηκε  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο

Θεσσαλονίκης την 18-02-1999 με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 5968, προήχθη στο Εφετείο με την υπ’ αριθμ.

121/07-08-2007 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. και στον Αρειω Παγω με την υπ. αριθμ. 273/21-07-

2017 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ.,  ασκεί δικηγορία από 18-02-1999, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος

της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

Συνολικά δεκαοκτώ (18) υποθέσεις δικαστικής εκπροσώπησης και συγκεκριμένα:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

    1) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 429/18-07-2012 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

    ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για κατάθεση προσφυγής.

 - Αντίγραφο της 16-07-2012 της προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του 

  άρθρου 152 του ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

         - Αντίγραφο της υπ’αριθμ.133/23-07-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του 

ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. (κατάθεση προσφυγής)
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2) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 131/11-02-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  ΔΗΜΟΥ     

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά της απόφασης της

Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής.

 - Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 282/06-10-2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης          

(διαδικασία ακυρωτικού).

              3) Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.αποφ. 521/03-12-2015 & 291/26-04-2018 ανάθεσης  της Οικονομικής  

                Επιτροπής, του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για σύνταξη και κατάθεση 2 αγωγών ενώπιον του 

        Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (αποζημίωση ρυμοτομούμενων οικοπέδων)

 3α)  Αντίγραφο της 27-12-2017 της αγωγής  και της 10-04-2017 προτάσεων ενώπιον του   

  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη (διαδικασία αποζημίωσης)

        3β)  Αντίγραφο της 27-12-2017 της αγωγής  και της 10-04-2017 προτάσεων ενώπιον του   

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη (διαδικασία αποζημίωσης) (βαθμολογούνται 2 

δικαστικές υποθέσεις).

4) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 515/25-09-2012 & 100/25-01-2018 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκη (πράξη επιβολής προστίμου)

  - Αντίγραφο της 08-02-2018 του υπομνήματος  ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  

    Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη (πράξη επιβολής προστίμου).

5) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 235/29-04-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμο της οποίας:  

 - Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1750/2015 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης  

   (διαδικασία καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης).

6) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 220/15-04-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για παράσταση σε δικάσιμους των οποίων:  

  - Αντίγραφα των υπ’αριθμ. 1749-1748-1747-1746-1668/2015 αποφάσεων του Εφετείου 

    Θεσσαλονίκης  ( βαθμολογούνται 5 δικαστικές υποθέσεις).

    (διαδικασία καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης).

7) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 329/13-09-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για κατάθεση προσφυγής πολιτών κατά απόφασης του Δήμου (δημοτική φορολογία)

  - Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 4259/2017 απόφασης του Διοικητκού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  

    (δημοτική φορολογία)

8) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 20/25-01-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του    ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για υποβολή προτάσεων Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική 

διαδικασία κτηματολογίου)

  - Αντίγραφο της 25-10-2017 πρότασης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία κτηματολογίου).

9) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 582/29-12-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για υποβολή προτάσεων Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  (τακτική 

διαδικασία κτηματολογίου)

  - Αντίγραφο της 25-10-2017 πρότασης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
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    Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία κτηματολογίου).

10)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 19/25-01-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για υποβολή προτάσεων Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

  - Αντίγραφο της 26-09-2017 πρότασης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

11) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 581/29-12-2015 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για υποβολή προτάσεων Ενώπιον του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

  - Αντίγραφο της 25-10-2017 πρότασης απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης  

     (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

12)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 182/13-05-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για παράσταση στην εκδίκαση Ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης της αγωγής του Ν. Ι. Κ.. (τακτική διαδικασία)

 - Αντίγραφο της 27-10-2015 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης  κατά α) του Ελληνικού Δημοσίου, β) του Ι. Σ., γ) της Δ. 

    Μ., δ) της Ά. Σ.. (τακτική διαδικασία)

13)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 21/25-01-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για υποβολή προτάσεων Ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

  - Αντίγραφο της 23-11-2017 πρότασης απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης  (τακτική διαδικασία κτηματολογίου)

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 9,02.  Αναλυτικότερα, 5,42 μόρια ( 10 έτη,  10 μήνες και 1 μέρα δικηγορίας παρ.

Εφέταις) και 3,6 μόρια ( 18 δικαστικές υποθέσεις).

Επιπλέον, κατέθεσε τις κάτωθι υποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό 4/2019:

   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 412/28-06-2012 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  

 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για σύνταξη μηνύσεων για άσκηση ποινικών διώξεων κατά οφειλετών 

του Δήμου.(ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

για την οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος προσκομίζει 

μόνο την σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου Ο.Τ.Α. και δεν υπέβαλλε το συνταχθέν έγγραφο.

Επιπλέον, κατέθεσε:
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1) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 183/24-02-2017 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του  ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκη (διαδικασία απαλλοτριώσεων)

 - Αντίγραφο της 14-03-2017 των προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού  

    Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκη (διαδικασία απαλλοτριώσεων) (ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ   ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ).  

για την οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος 

προσκομίζει προτάσεις δίχως να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο ( σφραγίδα και υπογραφή).

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) Αντίγραφο χρηματικού εντάλματος πληρωμής της 22-11-2016 που αφορούσε 7 αγωγές του ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ στο Μονομελές και στο Πολυμελές  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

 (ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

 για την οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος δεν 

προσκομίζει σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α. , όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπό 

Ενότητα Β, περ.x.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) Αντίγραφο της 27-10-2016 χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά ανάθεση του ΔΗΜΟΥ 

 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  για διερεύνηση στο κτηματολόγιο και στα υποθηκοφυλακεία για το γεωτεμάχιο με 

  ΚΑΕΚ 190030209004/0/0 του σχολείου

  (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

Αντίγραφο της 27-10-2016 χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά ανάθεση του ΔΗΜΟΥ  

  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  για διερεύνηση στο κτηματολόγιο και στα υποθηκοφυλακεία για υπόθεση 

  Κ.

      (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

Αντίγραφο της 18-04-2016 χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά ανάθεση του ΔΗΜΟΥ  

  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  για διερεύνηση στο κτηματολόγιο και στα υποθηκοφυλακεία για ιδιοκτησία του 

   Δήμου.

   (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

Αντίγραφο της 27-10-2016 χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορά ανάθεση του ΔΗΜΟΥ  

  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  για διερεύνηση στο κτηματολόγιο και στα υποθηκοφυλακεία για υπόθεση 

  Δ.

  (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)
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 για την οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος δεν 

προσκομίζει σχετική ανάθεση του αρμοδίου οργάνου του Ο.Τ.Α. και η δικαστική έρευνα δεν απαιτεί εξειδικευμένη 

γνώση, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα Β, περ.x.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 182/13-05-2016 ανάθεσης  της Οικονομικής Επιτροπής, του   

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για παράσταση στην εκδίκαση Ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης της αγωγής του Ν. Ι. Κ.. (τακτική διαδικασία)   

- Αντίγραφο της 09-10-2015 αγωγής διόρθωσης του Ι.Σ., της Δ. 

   Μ., της Ά. Σ. ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

   Θεσσαλονίκης  κατά α) του Ελληνικού Δημοσίου, β) του Δήμου Θερμαϊκού, κοινοποιούμενη 

   και προς τον Ν. Κ. του Ι..

   (τακτική διαδικασία-κτηματολόγιο)

    (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

      ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

 για την οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι δεν προκύπτει η παράσταση της 

υποψήφιας δικηγόρου στη συγκεκριμένη αγωγή.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) Αντίγραφο της 23-11-2004 σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δημοτικής 

   Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΑΕΚ) και της Ξ. Π. διάρκειας ενός 

   έτους.    

2) Αντίγραφο της 23-11-2005 σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δημοτικής 

   Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΑΕΚ) και της Ξ. Π. διάρκειας ενός

  έτους.       

3) Αντίγραφο της 23-11-2006 σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δημοτικής 

   Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΑΕΚ) και της Ξ. Π. διάρκειας ενός    

   έτους.          

4) Αντίγραφο της 23-11-2007 σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δημοτικής 

   Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΑΕΚ) και της Ξ. Π. διάρκειας ενός   

    έτους.   

5) Αντίγραφο της 23-11-2008 σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δημοτικής 

   Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΑΕΚ) και της Ξ. Π. διάρκειας ενός    

  έτους.     

6) Αντίγραφο της 29-11-2004 εισήγησης-γνωμοδότηση προς την ΔΑΕΚ σχετική με συγχώνευση των  

  επιχειρήσεων και επιρροή αυτής, στις εργασιακές σχέσεις μισθωτών και επιχειρήσεων.  

         (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ  )  

7) Αντίγραφο της 18-11-2004 εισήγησης-γνωμοδότηση προς την ΔΑΕΚ σχετική με υπαγωγή των 

   συμβασιούχων εργαζομένων της ΔΑΕΚ στο άρθρο 11 του π.δ. 164/2004.   

8) Αντίγραφο της 21-12-2016 σχεδίου απάντησης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

   Θράκης για την καταγγελία αναφορικά με την παράνομη πρόσληψη στην Κοινωφελή Επιχείρηση 
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    Δήμου Καλαμαριάς.     

9) Αντίγραφο της 24-03-2009 ένστασης της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Καλαμαριάς 

    (ΔΑΕΚ) ενώπιον της τοπικής διοικητικής επιτροπής του υποκαταστήματος ΙΚΑ Καλαμαριάς. 

           (      Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)  

10)  Αντίγραφο της 19-09-2005 εξώδικης πρόσκλησης και δήλωσης της Δημοτικής Αναπτυξιακής 

    Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΑΕΚ) ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής προς 

    Ν. Τ. υπάλληλο του Δήμου. 

11)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 45/22-02-2017 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης  

  του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με  

  την λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας

  -Αντίγραφο της 26-04-2017 σχετικά με την παροχή έγγραφων συμβουλών αναφορικά με 

               την λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας.

               (Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ   ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)  

12)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 148/15-10-2014 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για την εκπροσώπηση αιρετών έναντι του εισαγγελέα  

πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

  -Αντίγραφο έκθεσης σχετικά με την εκπροσώπηση αιρετών έναντι του εισαγγελέα   

   πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

               (Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

13)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 101/20-04-2015 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για:

   α)   την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με εξάμηνη παροχή προστασίας μητρότητας.

  -Αντίγραφα της 09-01-2014 & 21-04-2014 απάντησεων-γνωμοδοτήσεων σχετικά με την ειδική 

    άδεια εξάμηνης προστασίας μητρότητας.

                   (ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

          β)  την αίτηση ανάκλησης κατά της 245/2015 πράξης του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου του VII 

                τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

   -Αντίγραφο της 28-04-2015 απόφασης του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

γ)  την σύνταξη υπομνήματος προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

      -Αντίγραφο υπομνήματος προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

                    (ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

14)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 39/17-05-2011 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης  

    του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για νομική συμβουλή, σύνταξη και κατάθεση αγωγής

  -Αντίγραφο υπ΄αριθμ. 2456/2017  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

                (τακτική διαδικασία)

15)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 124/16-06-2015 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης για την  εκδίκαση 

αγωγής του Κ. Γ..(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

-Αντίγραφο υπ΄αριθμ. 7160/17-11-2015 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

              (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

16)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 112/13-07-2016 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για :
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        α) έρευνα τίτλων τοπογραφικών αδείας ανέγερσης πολυδύναμου κτιρίου.

            - Αντίγραφο της 01-09-2016 έρευνας τίτλων ιδιοκτησίας του Δήμου για πολυδύναμο κτίριο.

                     (Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

        β) σύνταξη γνωμοδότησης για την παραχώρηση χώρου στο πολυδύναμο για την δημιουργία 

             Βρεφικού Σταθμού.

            - Αντίγραφο της 19-07-2017 γνωμοδότησης  για την παραχώρηση χώρου για Βρεφικό  

              Σταθμό.(Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

17)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 129/13-07-2016 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  της υπόθεσης για συμμετοχή της ΚΕΔΚΑ  στα τιμολόγια της ΔΕΗ 

για το κτίριο “R.”

        -Αντίγραφο αιτήματος διαγραφής ή μεταρρύθμισης χρέους ΔΕΗ για το κτίριο “REMEZZO”                

               (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Σ  TO AITHMA   ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)    

18)   Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 57/22-02-2017 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για νομική συμβουλή και σύνταξη απάντησης στον 

     συνήγορο του πολίτη και στην αποκεντρωμένη.

        -Αντίγραφο της 23-02-2017 έκθεσης στον συνήγορο του πολίτη και στην αποκεντρωμένη.                   

               (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Σ  THN   ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)    

19)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 174/30-08-2017 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για εκπροσώπηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

   Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση αγωγής εργαζομένων. (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

            -Αντίγραφο της 08-02-2018 των προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

              (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

20)  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.αποφ. 198/15-11-2017 ανάθεσης  του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για σύνταξη αντιρρήσεων-υπομνήματος, προς Ζ’ΔOY

              -Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 851/30-12-2016 έκθεσης της Ζ’ΔOY μερικού φορολογικού 

                ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων έκδοσης στοιχείων και επιβολής προστίμου, στην οποία 

                περιλαμβάνεται υπόμνημα – αντιρρήσεις της ΚΕΔΚΑ της 27-11-2017

                (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Σ  TΟ   ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)   

21)   Αντίγραφα των υπ’ αριθμ.αποφ. 86/20-04-2016 & 153/14-09-2016 αναθέσεων  του ΔΣ της   

    Κοινωφελούς Επιχείρησης του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΕΔΚΑ)  για σύνταξη και κατάθεση 

    έφεσης κατά της 7160/17-11-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και 

    παράσταση και εκπροσώπηση της εφέσεως της ΚΕΔΚΑ.(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών)

      - Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ. 218/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου  

        Θεσσαλονίκης.(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).

για τις οποίες η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος 

δεν εκπροσωπεί ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη , Υπο Ενότητα Α, περ.vii, αλλά 

εκπροσωπεί ΝΠΔΙ ( ΔΑΕΚ) και ( ΚΕΔΚΑ, παρ. 5, άρθρο 252, Ν. 3463/2006) και επιπλέον η Επιτροπή

βαθμολόγησε τις συμβάσεις μίσθωσης έργου με μόρια βαρύτητας μηδέν (0).

Επιπλέον, κατέθεσε:
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1) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. αποφ. 2036/25-10-2017 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

   Θεσσαλονίκης (Α’ βαθμού) (υπεράσπιση αιρετών)

                (ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ)

για  την  οποία  η  Επιτροπή   βαθμολόγησε  με  μόρια  βαρύτητας  μηδέν  (0), διότι  η  υποψήφια  δικηγόρος  δεν

εκπροσωπεί ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, αλλά φυσικό πρόσωπο.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

 Η υποψήφια  Ξ. Π.  του Γ. (  αίτηση με α.π.  20267/8-6-2018),  κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται  και στο

πρακτικό 4/2019  :

 Αντίγραφο του από Ιούνιο 1987 πιστοποιητικού επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (FIRST CERTIFICATE

IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge (βαθμός πτυχίου C).

 Αντίγραφο  του  από  02-07-1997  πιστοποιητικού  επάρκειας  της  γαλλικής  γλώσσας  Premier  Cycle

(CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE) του Institute Francaise της Θεσσαλονίκης.

 Αντίγραφο  του  από  27-08-1993  πιστοποιητικού  επάρκειας  της  γερμανικής  γλώσσας  (ZERTIFIKAT

DEUTSH ALS FREMDSPRACHE) του Goethe-Institut της Θεσσαλονίκης.

Για τα οποία πιστοποιητικά η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος

προσκόμισε πιστοποιητικά δίχως την απαραίτητη επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα,  όπως ρητώς

ορίζεται στην προκήρυξη Υπό Ενότητα Β, Προσκόμιση τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων, Τίτλοι σπουδών

της αλλοδαπής και προσκομίζει μόνο την εξ ιδία επικύρωση τους ως ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο

κείμενο.

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Η υποψήφια Ξ. Π. του Γ. ( αίτηση με α.π. 20267/8-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019  και 10/2020:

 Αντίγραφο  του  από  08-06-2018  πιστοποιητικού  οικογενειακής  κατάστασης  από  το  γραφείο  Δημοτικής

Κατάστασης  και  Ληξιαρχείου του  Δήμου  Θ.,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  είναι  εγγεγραμμένη  στο

Δημοτολόγιο του Δήμου Θ. του Ν. Θεσσαλονίκης στην 7360 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου και

ότι είναι έγγαμη με δύο (2) ανήλικα παιδιά.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας δύο (2).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.
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Η υποψήφια Ξ. Π. του Γ. ( με α.π. αίτησης 20267/8-6-2018), αξιολογήθηκε  ότι διαθέτει σπουδαία επαγγελματική

εμπειρία  και  ικανότητες  στον  χειρισμό  υποθέσων  ιδιαίτερης  δυσκολίας  και  ενδιαφέροντος,  είναι  ευγενής,  με

ευθύτητα, ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον δήμο,

λόγω της μακράς συνεργασίας της με τον δήμο Θέρμης. Διαθέτει οργανωτικά και συντονιστικά προσόντα, καθώς

συντονίζει  και διευθύνει την καθημερινή δραστηριότητα νέων συνεργατών και ασκουμένων στο δικηγορικό της

γραφείο. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το

δέκα (10) έλαβε τον βαθμό οκτώ κόμμα οκτώ (8,8) (βλ. πρακτικό 12/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Ξ.  Π. υποψήφια Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,17

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 5,42

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

3,6

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

0

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 2

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 8,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  25,99

10. Π.  Λ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος  Π.  Λ. του  Α. (  αίτηση με  α.π.  20060/7-6-2018 ),  κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται   στα

πρακτικά 4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο του υπ.αριθ. πιστοποιητικού 2283/17-05-2018 πτυχίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -βαθμός “ΚΑΛΩΣ” (6,28).
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Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 6,28.Αναλυτικότερα, 6,28 μόρια ( βασικός τίτλος σπουδών).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Ο υποψήφιος   Π.   Λ. του  Α. (  αίτηση με  α.π.  20060/7-6-2018 ),  κατέθεσε  όπως αναλυτικά αναφέρονται  στα

πρακτικά 4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5004/01-06-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ., από το

οποίο  προκύπτει  ότι  διορίστηκε  δικηγόρος  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  με  την  υπ’αριθμ.

Α.Υ.Δ. 125490/22-07-1998 (ΦΕΚ  145/30-07-1998),  εγγράφηκε  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο

Θεσσαλονίκης την 03-09-1998 με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 5781, προήχθη στον Εφετείο με την υπ’ αριθμ.

58/18-06-2003 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από 03-09-1998, δεν έχει επιβληθεί

σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Αντίγραφο της με αρ. πρωτ.19106/31-05-2018  βεβαίωσης του Δήμου Θέρμης σχετικά με  την

επαγγελματική του εμπειρία .

 Κατέθεσε είκοσι επτά (27) υποθέσεις δικαστικής εκπροσώπησης και έντεκα (11) γνωμοδοτήσεις

Συγκεκριμένα, ως προς την απόδειξη των ουσιαστικών του προσόντων κατέθεσε τα κάτωθι:

           

                      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 89/08-03-2007 απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την νομική διερεύνηση της αίτησης του Τ. Ν. σχετικά με το 

02Ν οικόπεδο, ΟΤ Γ484

-Αντίγραφο γνωμοδότησης της 26-03-2017 σχετικά με νομική σύσταση ιδιοκτησίας του  02Ν   

οικόπεδο, ΟΤ Γ484.02Ν.

2. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 308/02-07-2008 απόφασης ανάθεσης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  για την  παροχή  γνωμοδότησης  για  το  νόμω  βάσιμο  των  αιτημάτων

αποζημίωσης 

υλικών ζημιών σε αυτοκίνητα των κ. Γ., Β., Ν. και Λ.. 

-Αντίγραφο γνωμοδότησης της 28-08-2008 σχετικά με αιτήματα αποζημίωσης υλικών ζημιών σε 

αυτοκίνητα λόγω κακής συντήρησης στο οδόστρωμα.

3. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 410/03-10-2012 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την  έρευνα σε αγροτεμάχια του οικισμού Αγίας Ζώνης στο αρμόδιο

Κτηματο-

λογικό  γραφείο  προκειμένου  να  να  ενημερωθούν  από  την  υπηρεσία  και  να  προβούν  στον

καθαρισμό των 

                         ιδιοκτησιών μετά από έγγραφη καταγγελία κατοίκων.

         -Αντίγραφο έρευνας της 19-10-2012 σχετικά με αγροτεμάχια που χρήζουν καθαρισμό μετά από 

καταγγελία                    

             κατοικιών.
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4. Αντίγραφο της  υπ’ αριθμ.  33/28-01-2015  απόφασης ανάθεσης της  Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ για την  παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

κατά της 900/Συν85/09-09-09 απορριπτικής απόφασης της ΤΔΕ με την οποία απορρίφθηκε η Μ280/09 ένσταση του

Δήμου Θέρμης κατά των ΠΕΠΕΕ 460/0 ποσού 4.046,05 €.

-Αντίγραφο γνωμοδότησης της 28-01-2015 σχετικά με την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό 

 Πρωτοδικείο.

5. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 208/04-04-2018 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την  παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση  ή μη ένδικων μέσων κατά

απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που κάνει δεκτή την αγωγή κατά του Δήμου και

τον αναγκάζει να καταβάλλει ποσό νομιμοτόκως στους ενάγοντες.

 -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 10-04-2018 σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου.

6. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 118/23-03-2018 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για την   σύνταξη  και  έκδοση  γνωμοδότησης  για  την  ενδοδικαστική

συμβιβαστική 

επίλυση σε συμβούλιο μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας “Δ. Τ. ΑΕ” σε σχέση με την επίδικη

διαφορά όπως περιγράφεται στην αγωγή  ΑΓ647/01-12-2017.

 -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 20-04-2018 σχετικά με ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση 

 αναφορικά με επίδικη διαφορά στην αγωγή  ΑΓ647/01-12-2017.

       

7. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 117/23-03-2018 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για την   σύνταξη  και  έκδοση  γνωμοδότησης  για  την  ενδοδικαστική

συμβιβαστική 

επίλυση σε συμβούλιο μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας “Δ. Τ. ΑΕ” σε σχέση με την επίδικη

διαφορά όπως περιγράφεται στην αγωγή  ΑΓ648/01-12-2017.

              -Αντίγραφο γνωμοδότησης της 20-04-2018 σχετικά με ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση 

αναφορικά με επίδικη διαφορά στην αγωγή  ΑΓ648/01-12-2017.

8. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 224/05-06-2013 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  για την   παροχή  έγγραφων  νομικών  συμβουλών  για  αποσαφήνιση  του

νομικού και 

νομολογιακού  πλαισίου  ώστε  να  προβεί  η  υπηρεσία  σε  όλες  τις  νόμιμες  ενέργειες  και  να

απαντηθεί η 

αίτηση του Κου Μ. Ρ.. 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατά της 900/Συν85/09-09-09 απορριπτικής απόφασης της ΤΔΕ με

την οποία 

απορρίφθηκε η Μ280/09 ένσταση του Δήμου Θέρμης κατά των ΠΕΠΕΕ 460/0 ποσού 4.046,05 €.

              -Αντίγραφο της 10-06-2013 παροχής έγγραφης Νομικής Συμβουλής σχετικά με το νομικό 

              πλαίσιο που διέπει την αναγκαστική βεβαίωση και είσπραξη προστίμων.

9. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 439/31-10-2012 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την  παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση  ένδικου μέσου κατά της υπ’

αριθ. 

5918/31-08-2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
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-Αντίγραφο γνωμοδότησης της 31-10-2012 σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 

             αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

  

10. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 56/12-02-2014 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την  παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση  ένδικου μέσου κατά της υπ’

αριθ. 

1119/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

-Αντίγραφο γνωμοδότησης της 13-02-2014 σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της 

              αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

11. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 170/24-04-2013 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ για την  παροχή γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ  Δήμου και

Θεοχάρη 

Τσιτσίκα για την αγωγή ΑΓ970/13-02-2013.

           -Αντίγραφο γνωμοδότησης της  17-05-2013  σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για την αγωγή

ΑΓ970/13-02-13.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 327/31-07-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Λάρισας για εκδίκαση της αγωγής 910/2013.

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 271/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας   

  αγωγής 910/2013.    (τακτική διαδικασία)

2. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 393/26-08-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 828/2015 του Β. Κ..

    - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 208/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου  

      Θεσσαλονίκης αγωγής 828/2015 του Β. Κ..

3. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 146/24-03-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 489/2006 του Γ. 

     Γ..

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2322/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

     της αγωγής 489/2006 του Γ. Γ..

4. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 283/06-07-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 80/2009 του Γ.  

     Ν..

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 408/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  

  80/2009 του Γ. Ν..

5. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 69/27-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
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     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, σχετικά με ανάθεση άσκησης ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του κατασχετηρίου 2489/12-02-2018 “Ι. ΑΕΓΑ”

- Αντίγραφο  της  26-02-2018 άσκησης ανακοπής  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης του κατασχετηρίου 2489/12-02-2018 “Ι. ΑΕΓΑ”

  (Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΕΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)   

6. Αντίγραφο  των υπ’ αριθμ. 26/16-01-2018 & 42/29-01-2018  αποφάσεων του Δημάρχου του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, σχετικά με γνωμοδότηση για την άσκηση ανακοπής και αναστολής κατά 

     της 4949/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορούν 

     τόκους υπερημερίας της “Ι. ΑΕΓΑ”

- Αντίγραφο  της  29-01-2018 άσκησης ανακοπής  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης της 4949/2016 διαταγής πληρωμής  “Ι. ΑΕΓΑ”

7. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 141/11-04-2018  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, σχετικά με παράσταση στη συζήτηση ενώπιον του  Διοικητικού 

    Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της προσφυγής 1870/22-03-2013 κατά της 397/2012 απόφασης 

     Δημάρχου.

- Αντίγραφο  της  24-04-2018 του υπομνήματος  ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου    

  Θεσσαλονίκης κατά της 397/2012 απόφασης Δημάρχου.

8. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 147/24-03-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 409/2006 του Ν. 

     Μ..

- Αντίγραφο  της  13-08-2015 παρακολούθησης της υπόθεσης της αγωγής 409/2006 του 

             Ν. Μ..

9. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 403/28-06-2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Τριμελούς 

     Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 1636/2008 του Γ. 

     Κ..

- Αντίγραφο  της  22-09-2017 παρακολούθησης της υπόθεσης της αγωγής 1636/2008 του 

   Γ. Κ..

10. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 597/21-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

         ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, σχετικά με παράσταση στη συζήτηση ενώπιον του  Διοικητικού 

         Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της προσφυγής 4248/24-07-2012 της 590/24-07-2012 πράξης 

         βεβαίωσης παράβασης.

- Αντίγραφο  της  14-05-2018 του υπομνήματος  ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου    

  Θεσσαλονίκης κατά της  590/24-07-2012 πράξης βεβαίωσης παράβασης.

11. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 613/05-12-2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

      ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, σχετικά με παράσταση στη συζήτηση ενώπιον του  Διοικητικού 

      Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της προσφυγής 7819/10-11-2010 κατά της 347/2014 απόφασης 

       Δημάρχου.

- Αντίγραφο  της  08-12-2017 του υπομνήματος  ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου    

  Θεσσαλονίκης κατά της 347/2011 απόφασης Δημάρχου.

12. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 734/29-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
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        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

        Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 198/2011 της ΑΕ Σ. 

        Α..

- Αντίγραφο  της  06-03-2018 του υπομνήματος  ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου    

  Θεσσαλονίκης κατά της  αγωγής 198/2011 της ΑΕ Σ.  Α..

13. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 198/03-06-2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

        Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 6312/2009 του Σ. Τ..

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5481/01-09-2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

   εκδίκαση της αγωγής 6312/2009 του Σ. Τ..

14. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 111/24-03-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

        Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 13690/2008 της Β.  Α..

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3529/09-06-2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

  εκδίκαση της αγωγής 13690/2008 της Β.  Α..

  (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

15. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 474/16-11-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση στη συζήτηση ενώπιον του  ΙΚΑ σχετικά με 

       αναγνώριση προϋπηρεσίας του Σ. Τ..

- Αντίγραφο  της  20-11-2012 του υπομνήματος  ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ   

  25ης Μαρτίου σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας του Σ. Τ..

16. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 352/07-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με άσκηση προσεπίκλησης στο γενικό πρωτόκολλο του Διοικητικού 

        Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και πρόσκλησης για συμμετοχή στην δίκη μεταξύ του Γ. Κ. 

         και του πρώην Δήμου Μίκρας νυν Δήμου Θέρμης.

- Αντίγραφο  της  09-06-2017 ανακοίνωσης δίκης- προσεπίκληση επί αναγκαστικής ομοδικίας 

   ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

17. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 435/24-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με κατάθεση ένστασης κατά του  ΙΚΑ που αφορά τον Α. 

        Γ..

- Αντίγραφο  της  10-10-2016 απόφασης τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ  25ης Μαρτίου.

18. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 308/20-07-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση ενώπιον του Ερηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

 εκδίκαση της αγωγής 5682/2016 του Γ. και Π. Ψ..

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5859/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

     εκδίκαση της αγωγής  του Γ. και Π. Ψ..

                (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών-αυτοκινητικές διαφορές)

19. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 452/09-11-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου 

        Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 10222/2009 της εταιρείας   “Ι. 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ” και της “Β. ΑΕ”.

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6566/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
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               Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής  της εταιρείας   “Ι.ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

                ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ” και της “Β. ΑΕ”.

20. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 130/18-03-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου 

        Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 515/2006 του Κ. Κ..

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4681/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

               Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής  του Κ. Κ..

21. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 39/17-02-2005 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

        Θεσσαλονίκης για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων για το 941, 434, 446 

         αγροτεμάχια Ν.Ραιδεστού.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 39372/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης  για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων για τα 941, 434, 446 

    αγροτεμάχια Ν.Ραιδεστού.    (τακτική διαδικασία κτηματολογικών τακτοποιήσεων)

22. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 39/17-02-2005 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

        Θεσσαλονίκης για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων για το 472 αγροτεμάχιο 

         Ταγαράδων.

  - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 15175/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης  για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων για το 472 αγροτεμάχιο 

    Ταγαράδων.     (τακτική διαδικασία κτηματολογικών τακτοποιήσεων)

23. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 130/03-04-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

        Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 20023/2011 του  Β. Κ..

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1119/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

               Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής  του Β. Κ.. (τακτική διαδικασία 

               κτηματολογίου).

24. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 435/24-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με σύνταξη και κατάθεση ένστασης κατά καταλογιστικών πράξεων 

        επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης του υποκαταστήματος ΙΚΑ 25ης Μαρτίου.

              - Αντίγραφο  της  01-10-2014 ένστασης προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 25ης 

                Μαρτίου Θεσσαλονίκης, κατά καταλογιστικών πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετης 

                επιβάρυνσης.

25. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 48/04-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με άσκηση προσφυγής ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά 

        απόφασης ΙΚΑ..

              - Αντίγραφο  της  02-02-2005 προσφυγής ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά 

               απόφασης ΙΚΑ 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης.

26. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 352/30-07-2008 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εξουσιοδότηση για σύνταξη και κατάθεση εγγράφων ώστε να 

        προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποβολή από το μισθίο (Αναψυκτήριο), το 

         οποίο έχει λήξει, της Β.  Α..
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              - Αντίγραφο  της  22-10-2008 αγωγής, του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης κατά  

                Β.  Α.. (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών).

27. Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 47/09-02-2018 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ για την υποβολή προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ Πρωτ. 82845/17-01-2018 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περι ακύρωσης της υπ’ 

αριθμ. 147/2017 απόφασης του Δήμου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ΚΔΔ της 

αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

      -Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 19/2018 πρακτικού της συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 

   152 ΚΔΔ της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περι ακύρωσης της υπ’ αριθμ.   147/2017 

  απόφασης του Δήμου Θερμαϊκού .

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 14,54.  Αναλυτικότερα, 7,49 μόρια  ( 14 έτη,  11μήνες και 20 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις), 5,4 ( 27 δικαστικές αποφάσεις ) και 1,65 ( 11 γνωμοδοτήσεις ).

Επιπλέον, σχετικά με την υπ. αριθμ. 19106/31-5-2018 βεβαίωση του Δ. Καλαμαριάς, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη

από την Επιτροπή, ως προς την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, διότι η αόριστη επίκληση της συνεργασίας

του με Ο.Τ.Α. και η μη προσκόμιση του περιεχόμενου της συνεργασίας, δεν καθιστά δυνατή την σύγκριση του

υποψηφίου με τους άλλους υποψήφιους στο ίδιο κριτήριο επιλογής, αλλά θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή ως

προς το κριτήριο της προσωπικότητας του υποψηφίου.( βλ. ΣτΕ 490/2019).

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

- Αντίγραφο  της  23-01-2018 του υπομνήματος  ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου    

  Θεσσαλονίκης κατά της 3695/2012 προσφυγής του Ε. Α..

2) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  14-06-2004 αγωγής, του Ειρηνοδικείου Βασιλικών κατά  

                Ε. Β. και Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας.

3) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 20301/2000 απόφασης, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

                Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης).

4) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7159/2002 απόφασης, του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

                Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης).

5) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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           ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 29387/2003 απόφασης, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

                Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία κτηματολογικών διαφορών).

6) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2243/2001 απόφασης, του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική 

                 διαδικασία κτηματολογικών διαφορών).

7) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5640/2007 απόφασης, του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου                 

                 Θεσσαλονίκης.  (τακτική διαδικασία κτηματολογικών διαφορών).

8) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 13/2000 απόφασης, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών     

                 Θεσσαλονίκης.  (τακτική διαδικασία κτηματολογικών διαφορών).

9) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 21246/2003 απόφασης, του Μονομελούς Πρωτοδικείου     

                 Θεσσαλονίκης.  (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών).

10) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3418/2004 απόφασης, του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική 

                διαδικασία).

11) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

         ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 155/1999 απόφασης, του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

                (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).

12) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΥ 

          ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 20486/2000 απόφασης, του Μονομελούς Πρωτοδικείου     

                Θεσσαλονίκης.     (τακτική διαδικασία κτηματολογικων διαφορών).

13) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

           ΘΕΡΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 190/2003 απόφασης, του Διοικητικού Πρωτοδικείου     

                 Θεσσαλονίκης.  (διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος).

14) (ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΥ 

          ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2243/2001 απόφασης, του Μονομελούς Πρωτοδικείου     

                Θεσσαλονίκης.     (τακτική διαδικασία κτηματολογικων διαφορών).
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 για  τις  οποίες  η  Επιτροπή  βαθμολόγησε με  μόρια  βαρύτητας  μηδέν  (0), διότι  ο  υποψήφιος  δικηγόρος  δεν

προσκόμισε σχετικές αποφάσεις ανάθεσεις από το αρμόδιο όργανο του Ο.Τ.Α. ή από Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, όπως ρητώς

ορίζεται στην Υπο ενότητα Β΄( Υποβολή δικαιολογητικών, περ. x) της προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 404/28-06-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

        Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 10492/2017 του Γ.  Κ..

- Αντίγραφο  της  21-03-2018 του υπομνήματος  ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου    

  Θεσσαλονίκης κατά της  αγωγής 10492/2017 του Γ. Κ..

για την οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι ο υποψήφιος δικηγόρος   προσκόμισε

σχετικό υπόμνημα μη αρμοδίως υπογεγραμμένο.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Ο υποψήφιος Π. Λ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20060/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο του από Ιούνιο 1992 πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ( CERTIFICATE

OF PROFICIENCY IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge (βαθμός πτυχίου C).

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος Π. Λ. του Α. ( αίτηση με α.π. 20060/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο του από 31-05-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Εθνικό Δημοτολόγιο

μέσω της δικτυακής πύλης www.ermis.gov.gr,  από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο

του Δήμου Ν.-Σ. του Ν.Θεσσαλονίκης στην 29314 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου, και ότι έχει ένα (1)

ανήλικο παιδί.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το  κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης  προέβη στην βαθμολόγηση με

συνολικά μόρια βαρύτητας ένα (1).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος Π. Λ. του Α. ( με α.π. αίτησης 20060/7-6-2018), αξιολογήθηκε ότι διαθέτει σπουδαία επαγγελματική

εμπειρία και είναι ευγενής, με ευθύτητα, ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις του σχετικά με τα καθήκοντα του
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νομικού συμβούλου στον δήμο, με οργανωτικά και συντονιστικά προσόντα, καθώς συντονίζει και διευθύνει  την

καθημερινή δραστηριότητα νέων συνεργατών και ασκουμένων του γραφείου του. Τέλος, στα θετικά στοιχεία της

προσωπικότητάς του προσμετρήθηκε και η υπηρεσία του ως εφέδρου αξιωματικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, γεγονός

από  το  οποίο  τεκμαίρεται  η  ικανότητά  του  να  συνεργάζεται  και  να  λειτουργεί  αποδοτικά  για  την  επίτευξη

συγκεκριμένων στόχων αλλά και η επίγνωση της αξίας της λογοδοσίας. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα

βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό εννέα κόμμα οκτώ

(9,8) (βλ. πρακτικό 12/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Π.   Λ.  υποψήφιος Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,28

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 7,49

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

5,4

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

1,65

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 1

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  33,62

11. Π.  Σ..

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια Π.  Σ. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20021/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019  :

 Αντίγραφο  του  υπ.  αριθ.  πιστοποιητικού  648/23-10-2006  πτυχίου της  Νομικής  Σχολής  του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -βαθμός “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6,60).

 Αντίγραφο  του  από  22-05-2013  μεταπτυχιακού  διπλώματος  σπουδών,  του  Τμήματος  Νομικής  του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με βαθμό  “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (8,00).
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Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά  μόρια  βαρύτητας  8,60.  Αναλυτικότερα, 6,60 μόρια  (  βασικός  τίτλος  σπουδών)  και  2  μόρια

( μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Π. Σ. του Ν.  ( αίτηση με α.π. 20021/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019  :

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4906 / 30-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ., από το

οποίο προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Δ. 80305

/ 24-07-2008 (ΦΕΚ 718 / 04-08-2008), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 22-08-2008

με Α.Μ./Δ.Σ.Θ.  9478, προήχθη στον Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 150 / 11-03-2016 απόφαση του Δ.Σ του

Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από 22-08-2008, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της καμία πειθαρχική ποινή και δεν

παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Κατέθεσε   σαράντα  δυο  (42)  υποθέσεις  δικαστικής  εκπροσώπησης  και  τριάντα  μία  (31)

γνωμοδοτήσεις.

Συγκεκριμένα,  κατέθεσε,προς  απόδειξη  των  ουσιαστικών  του  προσόντων  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα

πρακτικά 4/2019 και 9/2019:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 9/21-01-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 704/29-12-2005, του Η. 

Γ. του Α.. (μισθολογικές διαφορές)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2337/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  εκδίκασης  της  αγωγής  704/29-12-2005,  του  Η.  Γ.  του  Α..  (μισθολογικές

διαφορές)

2.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 565/10-12-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 381/02-06-2006, των 

Α. Δ., Π. Μ., Φ. Ν.. (μισθολογικές διαφορές)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 990/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  

  Θεσσαλονίκης  εκδίκασης  της  αγωγής  381/02-06-2006,  των  Α.  Δ.,  Π.   Μ.,  Φ.  Ν..

(μισθολογικές διαφορές)

3.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 564/10-12-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 400/09-06-2006, της Γ. 

Σ.. (εργατικές διαφορές)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 991/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  

Θεσσαλονίκης εκδίκασης της αγωγής 400/09-06-2006, της Γ.  Σ.. (εργατικές διαφορές)

4.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 563/10-12-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
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ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 1594/29-12-2005, των Β. 

 Γ., Β. Μ., Ζ. Δ.. (εργατικες διαφορές)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3327/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

 Θεσσαλονίκης εκδίκασης της αγωγής 1594/29-12-2005, των Β. Γ., Β. 

 Μ., Ζ.  Δ.. (εργατικές διαφορές)

5.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 562/10-12-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 1590/29-12-2005, των Φ. 

Ε., Γ. Ζ., Α. Γ..  (μισθολογικές διαφορές)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1832/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

  Θεσσαλονίκης εκδίκασης της αγωγής 1590/29-12-2005, των Φ. Ε., Γ. 

 Ζ., Α. Γ..  (μισθολογικές διαφορές)

6.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 359/06-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

   Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 11480/2014, του Ι. Γ. του Ι..  (τακτική 

   διαδικασία-αμοιβή από σύμβαση έργου)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8159/18-11-2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

εκδίκαση της αγωγής 11480/2014, του Ι. Γ. του Ι.  (τακτική διαδικασία-

                    αμοιβή από σύμβαση έργου)

7.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 357/06-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  ανάθεση  νομικής  εκπροσώπησης  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου

Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 11479/2014, του Π. Α. του Θ.   

(τακτική διαδικασία-αμοιβή από σύμβαση έργου)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 138/12-01-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

εκδίκαση της αγωγής 11479/2014, του Π. Α. του Θ. (τακτική 

 διαδικασία-αμοιβή από σύμβαση έργου)

8.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 356/06-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

 Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 11478/2014, της Π. Ν. του Α.  (τακτική διαδικασία-αμοιβή από

σύμβαση έργου)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 137/12-01-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

 εκδίκαση  της  αγωγής  11479/2014,  της Π.  Ν.  του  Α.  (τακτική  διαδικασία-  αμοιβή  από

σύμβαση έργου)

9.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 358/06-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής  11480/2014, του  Κ. Κ. του Ι. (τακτική διαδικασία-αμοιβή από

σύμβαση έργου)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8158/18-11-2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

εκδίκαση της αγωγής 1480/2014, του Κ. Κ. του Ι.   (τακτική διαδικασία- αμοιβή από σύμβαση

έργου)

10. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 355/06-08-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
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ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 11477/2014, του Τ. Κ. του Δ. 

(τακτική διαδικασία-αμοιβή από σύμβαση έργου)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 136/12-01-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

 εκδίκαση της αγωγής 11477/2014, του Τ.  Κ. του Δ. (τακτική διαδικασία-αμοιβή από σύμβαση

έργου)

11. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 180/16-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

 Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 5033/2014, της εταιρείας “Μ. Ι.-Ρ. Ι. Ο.Ε.” (τακτική διαδικασία

μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5292/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

  εκδίκαση  της  αγωγής  5033/2014,  της  εταιρείας  “Μ.  Ι.-Ρ.  Ι.  Ο.Ε.”  (τακτική   διαδικασία

μισθωτικών διαφορών)

12. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 80/26-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

 ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με κατάθεση αίτησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για 

έκδοση παραγγελίας προς Ψυχιατρική Κλινική για μεταφορά του ασθενή Ν.Φ. (διαδικασία 

εκούσιας δικαιοδοσίας)

   - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 12056/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης σχετικά με κατάθεση αίτησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για 

έκδοση παραγγελίας προς Ψυχιατρική Κλινική για μεταφορά του ασθενή Ν.Φ. (διαδικασία 

 εκούσιας δικαιοδοσίας)

13. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  466/23-10-2013  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

  Θεσσαλονίκης  για  εκδίκαση  της  αγωγής  17881/2013,  του  Η. Κ.  του  Δ.   (τακτική  διαδικασία

αποζημίωσης)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7118/16-11-2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

  εκδίκαση της αγωγής 17881/2013, του Η. Κ. του Δ.

  (τακτική διαδικασία αποζημίωσης)

14. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  126/03-04-2013  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

 Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 7893/2013, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών  

(τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 15932/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

 Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 7893/2013, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών

  (τακτική διαδικασία)

15. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 576/11-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

 ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών 

 για εκδίκαση της αγωγής 76/2013, του Σ. Ν. του Μ. 

 (τακτική διαδικασία αποζημιώσεως λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού)

- Αντίγραφο  της  04-02-2014 των προτάσεων ενώπιον του απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Βασιλικών σχετικά με την αγωγή 76/2013, του Σ. Ν. του Μ. 

                    (τακτική διαδικασία αποζημιώσεως λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού)
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16. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  381/19-09-2012  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά  με  ανάθεση  νομικής  εκπροσώπησης   ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  για

εκδίκαση  της  αίτησης  25992/2012,  του  Εισαγγελέα  πρωτοδικών  Θεσσαλονίκης  προς  διορισμό  δικαστικού

συμπαραστάτη του Κ. Γ. του Ε. (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

- Αντίγραφο  της υπ’αριθμ. 25583/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-

                     λονίκης για εκδίκαση της αίτησης 25992/2012, του Εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 

 προς διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη του Κ. Γ. του Ε. 

                     (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

17. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 240/06-06-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  ανάθεση  νομικής  εκπροσώπησης   ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Βασιλικών για

εκδίκαση της αίτησης 85/2012, του Τσανικίδη Παναγιώτη του Ιωάννη (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

- Αντίγραφο  της υπ’αριθμ.  90/2012  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση

της αίτησης 85/2012, του Τ. Π. του Ι. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

18. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  238/27-07-2011  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με εκδίκαση της άσκησης ανακοπής υπέρ της “Ι.Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.” (διαδικασία ανακοπής)

-  Αντίγραφο   της  υπ’αριθμ.  8023/2012  απόφασης  του   Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  για

εκδίκαση  της άσκησης ανακοπής υπέρ της “Ι.Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.” (διαδικασία ανακοπής)

19. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  230/27-07-2011  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά  με  άσκηση  εφέσεως  ενώπιον  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης   κατά  της  1123/2011

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης υπέρ της “Ν.Κ. ΟΕ”,(τακτική διαδικασία έφεσης)

-  Αντίγραφο   της  υπ’αριθμ.  6618/2015  απόφασης  του   Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης   για εκδίκαση της έφεσης κατά της 1123/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου

Θεσσαλονίκης υπέρ της “Ν.Κ. ΟΕ”,(τακτική διαδικασία έφεσης)

20. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  679/01-11-2017  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με άσκηση έφεσης κατά οριστικής απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, που κάνει αποδεκτή την

αγωγή του Κ. Α. του Κ. (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της 03-11-2017 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

                     κατά  οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, που κάνει αποδεκτή την αγωγή του 

                     Κ. Α. του Κ.   (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

21. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 61/01-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

 ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με κατάθεση φακέλου προτάσεων στην γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης εντός 100 ημερών από την κατάθεση διεκδικητικής αγωγής 16665/2016 ακινήτου της Λ. Σ.

του Δ. και της  Λ. Μ.  (τακτική διαδικασία)          

                  - Αντίγραφο  της υπ’αριθμ. 961/2018 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

                    για εκδίκαση της αγωγής 16665/2016 ακινήτου της Λ. Σ. του Δ. και της 

                 Λ. Μ. (τακτική διαδικασία)                       

22. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  506/07-12-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με νομική εκπροσώπηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση

της 9876/25-11-2009 προσφυγής της “Β. Τ. ΕΠΕ” (διαδικασία ανάκλησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας και

σφράγισης καταστήματος) 

                 - Αντίγραφο  της υπ’αριθμ. 3073/2017 απόφασης του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
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 Θεσσαλονίκης  για  εκδίκαση της  9876/25-11-2009 προσφυγής  της  “Β.   Τ.  ΕΠΕ”  (διαδικασία

ανάκλησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας και σφράγισης καταστήματος) 

23. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  240/01-06-2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με νομική εκπροσώπηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης για εκδίκαση

της  1225/19-09-2008  προσφυγής  της  Β.  Ε.  του  Π.  (διαδικασία  επανασφράγισης  καταστήματος  χωρίς  άδεια

ίδρυσης και λειτουργίας) 

                       - Αντίγραφο  της υπ’αριθμ. 2853/2016 απόφασης του  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

         Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της 1225/19-09-2008 προσφυγής της Β. Ε. του 

                     Π. (διαδικασία επανασφράγισης καταστήματος χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας)

24. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  188/27-04-2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά  με  νομική  εκπροσώπηση  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου   Θεσσαλονίκης  για

εκδίκαση της 1447/17-11-2008 προσφυγής της “Κ. Χ.-Ψ. ΑΕ”(για παράνομη εκμετάλλευση λατομείου) 

                         -  Αντίγραφο  της υπ’αριθμ. 2186/2017 απόφασης του  του Μονομελούς  Διοικητικού

                            Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της 1447/17-11-2008 προσφυγής της 

                          “Κ. Χ.-Ψ. ΑΕ”(για παράνομη εκμετάλλευση    λατομείου) 

25. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  127/23-03-2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για  εκδίκαση  της  αγωγής  1260/31-12-2008,  των  Σ.  Χ.  και  28  πλέον  εναγόντων  (διαδικασία  μισθολογικών

διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2578/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

                     Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 1260/31-12-2008, των Σ. Χ. και 28       πλέον

εναγόντων  διαδικασία μισθολογικών διαφορών)

26. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  126/23-03-2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για  εκδίκαση  της  αγωγής  1261/31-12-2008,  των  Σ.  Χ.  και  28  πλέον  εναγόντων  (διαδικασία  μισθολογικών

διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2579/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 1261/31-12-2008, των Σ. Χ. και 28 πλέον εναγόντων

(διαδικασία μισθολογικών διαφορών)

27. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  118/16-03-2016  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον  του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 1330/06-09-2007, του Τ. Γ. του Α. (διαδικασία  αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημίας

λόγω τροχαίου ατυχήματος)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2389/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου    

Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 1330/06-09-2007, του Τ. Γ. του   Α..  

 (διαδικασία  αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημίας λόγω τροχαίου ατυχήματος)

28. Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  7/13-01-2016  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής

163/2015, του Κ. Α. του Κ.  (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  69/2017  απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση

της αγωγής 163/2015, του Κ. Α. του Κ.(τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)
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29. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  467/07-10-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά  με  σύνταξη  και  κατάθεση  αίτησης  για  θέση  υπό  δικαστική  συμπαράσταση  της  Μ.Γ.  ενώπιον  του

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

-  Αντίγραφο   της  υπ’αριθμ.  16803/2015  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  για  θέση  υπό  δικαστική  συμπαράσταση  της  Μ.Γ.(διαδικασία  εκούσιας

δικαιοδοσίας)

30. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  431/16-09-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 1940/2006, του Κ. Γ. του Σ. (μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  460/2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης   εκδίκαση αγωγής 1940/2006, του Κ. Γ. του Σ. (μισθολογικές διαφορές)

31. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  430/16-09-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 1939/2006, του Δ. Δ. του Β. (μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  459/2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης εκδίκαση αγωγής 1939/2006, του Δ. Δ. του Β. (μισθολογικές διαφορές)

32. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  381/05-08-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 2913/2006, της Π.  Φ.(μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  5359/2015  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  εκδίκαση αγωγής 2913/2006, της Π.  Φ. (μισθολογικές διαφορές)

33. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  307/17-06-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 879/2006, του Ζ. Α. του Γ. (μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  3969/2015  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  εκδίκαση αγωγής 879/2006, του Ζ. Α. του Γ. (μισθολογικές διαφορές)

34. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  306/17-06-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 876/2006, των Φ. Ε., Π. Ι. (κλπ συν 9) (μισθολογικές διαφορές)

         - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  3975/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

εκδίκαση αγωγής 876/2006, των Φ. Ε., Π. Ι. (κλπ συν 9)(μισθολογικές διαφορές)

35. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  280/03-06-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 784/2006, της Μ. Ε. (μισθολογικές διαφορές)

           - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3271/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

εκδίκαση αγωγής 784/2006, της Μ. Ε. (μισθολογικές διαφορές)

36. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  279/03-06-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 872/2006, των Μ. Ε., Φ. Ε. Π. Ι.(μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  3341/2015  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης   εκδίκαση αγωγής 872/2006, των Μ. Ε., Φ. Ε., Π. Ι. (μισθολογικές διαφορές)
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37. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  204/22-04-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 328/2006, του Χ. Ι. του .Χ.  (μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  2747/2015  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης εκδίκαση αγωγής 328/2006, του Χ. Ι. του Χ. (μισθολογικές διαφορές)    

38. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  181/08-04-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 380/2006, των Μ. Κ. και Κ. Π. (μισθολογικές διαφορές)

              - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2305/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

εκδίκαση αγωγής 380/2006, των Μ. Κ. και Κ. Π.                       (μισθολογικές διαφορές)    

39. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  180/08-04-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 355/2006, του Φ. Μ. (μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  2298/2015  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  εκδίκαση αγωγής 355/2006, του Φ. Μ. (μισθολογικές διαφορές)

40. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ.  149/24-03-2015  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 2914/2006, της Π. Φ. (μισθολογικές διαφορές)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 84/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

εκδίκαση αγωγής 2914/2006, της Π. Φ. (μισθολογικές διαφορές)

41. Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  92/25-02-2015  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 2561/2016, των Σ. Χ., Κ. Ε., κλπ (μισθολογικές διαφορές)

         - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ.  2178/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

εκδίκαση αγωγής 2561/2016, των Σ. Χ., Κ. Ε., κλπ  (μισθολογικές διαφορές)

42. Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  93/25-02-2015  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

για εκδίκαση της αγωγής 2560/2016, των Σ. Χ., Κ. Ε., κλπ(μισθολογικές διαφορές)

-  Αντίγραφο   της   υπ’αριθμ.  2179/2017  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης   εκδίκαση αγωγής 2560/2016, των Σ. Χ., Κ. Ε., κλπ (μισθολογικές διαφορές).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  556/13-09-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης όπου θα αναφέρονται  οι  λόγοι  οι  οποίοι  συντρέχουν εν

προκειμένω και για τους οποίους δεν δύναται να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση του

Δ.Μ. του Ι. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4117/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

                            - Αντίγραφο  της  13-09-2017 γνωμοδότησης για εκπροσώπηση ανήλικου δεδομένου ότι η

                             Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.
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2.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  556/13-09-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’ αριθμ.11973/2017  Απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκπροσώπηση ανήλικου σε δίκη  προσβολής πατρότητας

δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

                         - Αντίγραφο  της  13-09-2017  γνωμοδότησης για εκπροσώπηση ανήλικου σε δίκη

προσβολής  πατρότητας  δεδομένου  ότι  η  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Θέρμης  δεν  είναι  επαρκώς

στελεχωμένη.

3.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  145/28-02-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης όπου θα αναφέρονται  οι  λόγοι  οι  οποίοι  συντρέχουν εν

προκειμένω και για τους οποίους δεν δύναται να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της Σ.Φ.

του Δ.και της Ε. Νοσηλευομένης στο κέντρο αποκατάστασης “ΑΡΜΟΝΙΑ” ύστερα από την υπ’ αριθμ.

6256/17-08-2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δεδομένου ότι μεταξύ άλλων

στερείται αρμόδιας κοινωνικής  υπηρεσίας.

          - Αντίγραφο  της  01-03-2017 γνωμοδότησης για ανάληψη οριστικής δικαστικής 

                         συμπαράστασης της Σ.Φ. του Δ.και της Ε. Νοσηλευομένης στο κέντρο αποκατάστασης 

                       “ΑΡΜΟΝΙΑ” δεδομένου ότι μεταξύ άλλων στερείται αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

4.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  235/18-04-2018  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί

για την αντικατάσταση λόγου θανάτου μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου για την εκ νέου συγκρότηση

Εποπτικού Συμβουλίου.(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

                        - Αντίγραφο  της  19-04-2018 παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών αναφορικά με την 

                        διαδικασία αντικατάστασης μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου.(διαδικασία εκούσιας

δικαιοδοσίας)

5.    Αντίγραφο  της  υπ’ αριθμ.  209/04-04-2018  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης όπου θα αναφέρονται  οι  λόγοι  οι  οποίοι  συντρέχουν εν

προκειμένω και  για τους  οποίους  αδυνατεί  η Κοινωνική Υπηρεσία  λόγω υποστελέχωσης να αναλάβει

αρμοδιότητες συντονισμού και εκτέλεσης υπόθεσης δικαστικής συμπαράστασης της Σ.Λ. του Δ. Όπου

εκδόθηκε η με αριθμό 3317/2018 απόφαση  (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

                - Αντίγραφο  της  11-04-2018  γνωμοδότησης αναφορικά με αριθμό 3317/2018 απόφασης

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης    (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

6.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  662/25-10-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.69/2017

απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών .

- Αντίγραφο  της  25-10-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη

ένδικων μέσων κατά της αριθ.69/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

7.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  557/13-09-2017 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης όπου θα αναφέρονται  οι  λόγοι  οι  οποίοι  συντρέχουν εν

προκειμένω και για τους οποίους αδυνατεί η Κοινωνική Υπηρεσία λόγω υποστελέχωσης να συντάξει και

να υποβάλλει τη σχετική έκθεση του άρθρου 1674 ΑΚ σχετικά με την αναγκαιότητα του μέτρου και του

προσώπου που θα διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης της Δ.Μ. του Ι.  
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                   - Αντίγραφο  της  13-09-2017γνωμοδότησης  για ανάληψη οριστικής δικαστικής συυμπαρά-

    στασης της  της Δ.Μ. του Ι δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν

είναι επαρκώς στελεχωμένη.

8.   Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  481/02-08-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.8518/2017  απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της

Ο.Δ. του Γ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

- Αντίγραφο  της  07-08-2017 γνωμοδότησης ύστερα από την υπ’ αριθμ.8518/2017 απόφαση του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική 

         συμπαράσταση της Ο.Δ. του Γ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν

είναι επαρκώς στελεχωμένη.

9.   Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  482/02-08-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.8204/2017απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της

Δ.Α. του Η. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

                             - Αντίγραφο  της  07-08-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με την υπ’ αριθμ.8204/2017

απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  για  να  αναλάβει  την  οριστική  δικαστική

συμπαράσταση  της  Δ.Α.  του  Η.  δεδομένου  ότι  η  Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Θέρμης  δεν  είναι

επαρκώς στελεχωμένη.

10.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  460/26-07-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με το εάν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Θέρμης δύναται να αναλάβει τις οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών και ποιά διαδικασία θα

πρέπει να ακολουθηθεί.

                        - Αντίγραφο  της  04-10-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με το εάν το Δημοτικό Συμβούλιο

του  Δήμου  Θέρμης  δύναται  να  αναλάβει  τις  οφειλές  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Βασιλικών και  ποια

διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί.

11.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  427/12-07-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.407/2017  απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση του

Π.Μ.. του Λ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

         -  Αντίγραφο  της  14-07-2017  γνωμοδότησης αναφορικά με την υπ’ αριθμ.407/2017

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική 

συμπαράσταση του Π.Μ.. του Λ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν 

είναι επαρκώς στελεχωμένη.

12.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  391/21-06-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’ αριθμ.  1218/2017  απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της

Μ.Π. του Κ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

- Αντίγραφο  της  29-06-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 1218/2017  απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική 

συμπαράσταση της Μ.Π. του Κ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν 

 είναι επαρκώς στελεχωμένη.
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13.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  357/07-06-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  4117/2017απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της

Π.Κ. του Χ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

 - Αντίγραφο  της  13-06-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 4117/2017  απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική 

συμπαράσταση της Π.Κ. του Χ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν 

 είναι επαρκώς στελεχωμένη.

14.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  315/10-05-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  5604/2017απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της

Μ.Ρ. του Σ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

- Αντίγραφο  της  16-05-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 5604/2017  απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική 

συμπαράσταση της Μ.Ρ. του Σ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν 

είναι επαρκώς στελεχωμένη.

15.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  315/10-05-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’ αριθμ.  3717/2017  απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της

Μ.Κ. του Μ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη.

- Αντίγραφο  της  11-05-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 3717/2017  απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική 

συμπαράσταση της Μ.Κ. του Μ. δεδομένου ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης δεν 

είναι επαρκώς στελεχωμένη.

16.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  455/30-09-2015  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά με  παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου να χωρέσει  εφαρμογή της

προβλεπόμενης εκ των άρθρων 1666 κ.επ. Σε συνδυασμό με το άρθρο 1674 του Α.Κ. διαδικασίας (αίτηση

στον Εισαγγελέα για να τεθεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης κλπ) 

                          - Αντίγραφο  της  01-10-2015 παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών αναφορικά με την 

              εφαρμογή της προβλεπόμενης εκ των άρθρων 1666 επ. Σε συνδυασμό με το άρθρο 1674 

               Α.Κ. διαδικασίας- θέση υπό δικαστική συμπαράσταση της Μ. Γ..

17.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  145/28-02-2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  σχετικά  με  παροχή  γνωμοδότησης  ύστερα  από  την  υπ’ αριθμ.  6256/2016  απόφαση  του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να αναλάβει την οριστική δικαστική συμπαράσταση της

Μ.Κ. του Μ. δεδομένου ότι στερείται αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

- Αντίγραφο  της  01-03-2017 γνωμοδότησης αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 6256/2016  απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

18.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  99/25-02-2015  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

138/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Α. Π..

 - Αντίγραφο  της  02-03-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

   αριθμό 138/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η 
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   αγωγή του Α. Π..

19.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  98/25-02-2015  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

137/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της Ν. Π..

 - Αντίγραφο  της  02-03-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

  αριθμό 137/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η 

    αγωγή της Ν. Π...

20.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  97/25-02-2015  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

136/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Τ. Κ..

- Αντίγραφο  της  02-03-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

  αριθμό 136/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε 

                      δεκτή η αγωγή του Τ. Κ.

21.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  614/30-12-2014  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

8159/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Γ. Ι..

 - Αντίγραφο  της  31-12-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

   αριθμό 8159/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε 

   δεκτή η αγωγή του Γ. Ι..

22.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  613/30-12-2014  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

8158/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Κ. Κ..

 - Αντίγραφο  της  31-12-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

   αριθμό 8158/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε 

   δεκτή η αγωγή του Κ. Κ..

23.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  360/06-08-2014  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

5292/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της “Μ. Φ.-Ρ. Ι.

Ο.Ε.”

 - Αντίγραφο  της  08-08-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

   αριθμό 5292/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η 

    αγωγή της “Μ. Φ.-Ρ. Ι. Ο.Ε.”

24.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  80/26-02-2014  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  προκειμένου  να  προβεί  σε  σύνταξη  και  κατάθεση  αίτησης  για  θέση  υπό  δικαστική

συμπαράσταση  του  Ν.Φ.  ενώπιον  του  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  Θεσσαλονίκης  κατά  την  διαδικασία

εκούσιας δικαιοδοσίας.

 - Αντίγραφο  της  27-02-2014 παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών αναφορικά με τον 

   χειρισμό της υπόθεσης του Φ. Ν..

25.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  537/27-11-2013  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ,  για  παροχή  έγγραφων  νομικών  συμβουλών  προκειμένου  να  προβεί  σε  όλες  τις  νόμιμες

ενέργειες ύστερα από την εξώδικο καταγγελία των Ι. και Τ. Α..
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- Αντίγραφο  της  25-11-2013  για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών αναφορικά με το

εξώδικο του Ι. και Τ. Α..

26.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  511/20-11-2013  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

11747/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, προς την “Ι. Ε. Ε. ΑΒΕΕΕ”

 - Αντίγραφο  της  25-11-2013 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

αριθμό  11747/2013  διαταγής  πληρωμής  του  Ειρηνοδικείου  Βασιλικών,  προς  την  “Ι.  Ε.  Ε.

ΑΒΕΕΕ”

27.  Αντίγραφο   της  υπ’  αριθμ.  4/14-01-2013 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

12347/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, προς την “Ι. Ε. και ΣΙΑ ΟΕ”

      - Αντίγραφο  της  11-01-2013 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

    αριθμό 12347/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, προς την 

   “Ι. Ε. και ΣΙΑ ΟΕ”

28.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  551/28-12-2012  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών αναφορικά με την υπόθεση Δήμου Θέρμης-

Β. Σ..

           - Αντίγραφο  της  28-12-2012 παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών αναφορικά με την 

             υπόθεση Δήμου Θέρμης-Β. Σ..

29.  Αντίγραφο   της  υπ’  αριθμ.  7/18-01-2012  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

83/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

- Αντίγραφο  της  19-01-2012 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της     με

αριθμό 83/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

30.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  227/20-07-2011  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

1123/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προς την “Ν.Κ. ΟΕ”

- Αντίγραφο  της  21-07-2011 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

αριθμό 1123/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προς την   “Ν.Κ. ΟΕ”

31.  Αντίγραφο   της  υπ’ αριθμ.  229/25-07-2011  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με  παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό

8728/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προς την “Ι.Α. & ΣΙΑ ΟΕ”

- Αντίγραφο  της  26-07-2011 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με

αριθμό 8728/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προς την    “Ι.Α. & ΣΙΑ

ΟΕ”.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 14,17 . Αναλυτικότερα,  1,12 μόρια  ( 2 έτη,  2 μήνες και  27 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις), 8,4 μόρια ( 42 δικαστικές αποφάσεις ) και 4,65 ( 31 γνωμοδοτήσεις ).

Επιπλέον, κατέθεσε :
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

1) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 32/07-05-2014 απόφασης του προέδρου το Δ.Σ. της Δημοτικής 

        Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού (ΔΕΠΠΑΘ) για παροχή 

        γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της 8155/2014 διαταγής πληρωμής   

        Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

          - Αντίγραφο  της  12-05-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 

             8155/2014 διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, κατέθεσε τα κάτωθι:

1) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 80/26-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με κατάθεση αίτησης για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση του Ν.Φ. 

     ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

        - Αντίγραφο  της  12-03-2014 αίτησης για δικαστική συμπαράσταση  ενώπιον του Εισαγγελέα 

          Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

2) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 467/07-10-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

     ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με σύνταξη και κατάθεση αίτησης για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση της 

     Μ.Γ. ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

      (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)- Αντίγραφο  της 16-10-2015 αίτησης δικαστικής συμπαράστασης

του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατά της Μ.Γ.(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

  για τις οποίες η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν

αποτελούν δικαστική ενέργεια, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη στην Υπό Ενότητα Β, περ. x.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 200/21-03-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

     ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδίκη για ένορκη βεβαίωση μαρτύρων 

     κατόπιν κατάθεσης διεκδικητικής αγωγής ακινήτου της Λ. Σ. του Δ. και της 

     Λ. Μ.             

       - Αντίγραφο  της 03-04-2017 αίτησης προς Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης για ένορκη βεβαίωση 

         μαρτύρων κατόπιν κατάθεσης διεκδικητικής αγωγής ακινήτου της Λιόλιου Στέλλας του 

         Δημητρίου και της Λ. Μ.  

για την οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η προσκομιζόμενη υπόθεση

δεν αποτελεί δικόγραφο, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη στην Υπό Ενότητα Β, περ. x.        

Επιπλέον, κατέθεσε τα κάτωθι:

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Αντίγραφο  της 17-10-2017  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  
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     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με ειδικό αριθμό 14547/15-09-2017 έκθεσης, 

     του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 452/2018 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  σχετικά με εκδίκαση της με ειδικό αριθμό 14547/15-09-2017 έκθεσης, του Αγροτικού 

  Συνεταιρισμού Βασιλικών (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

2. Αντίγραφο  της 20-12-2016  σύμβασης μεταξύ των Μ. Α. και Παπαδημητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με ειδικό αριθμό 15000/30-11-2016 αγωγής, 

     του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών(τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 12780/2017 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης σχετικά με εκδίκαση της με ειδικό αριθμό 15000/30-11-2016 αγωγής, του 

   Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών (τακτική διαδικασία)

3. Αντίγραφο  της 04-01-2016 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό 6/2015 οριστικής απόφασης, του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών κατά του Ι. Κ.. (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 12780/2017 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης σχετικά με εκδίκαση κατά της με αριθμό 6/2015 οριστικής απόφασης, του 

  Ειρηνοδικείου Βασιλικών κατά του Ι. Κ.. (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

4. Αντίγραφο  της 09-12-2015 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 30/2015 αγωγής, του Ν. Σ. 

     του Μιχαήλ.(τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8/2017 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με 

  εκδίκαση  της  με  αριθμό  30/2015  αγωγής,  του  Ν.  Σ.του  Μ.,  (τακτική  διαδικασία  μισθωτικών

διαφορών)

5. Αντίγραφο  της 20-03-2015 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό 18/13-11-2014 

     έφεσης, του Δήμου Θέρμης κατά των Ι. Β., Β. Σ. και Μ. 

     Τ.. (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2012/2016 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης σχετικά με εκδίκαση της με αριθμό 18/13-11-2014 έφεσης, του Δήμου Θέρμης 

  κατά των Ι. Β., Β. Σ. και Μ. Τ.. (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

6. Αντίγραφο  της 24-09-2015 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 
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     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 91/2015 αγωγής, της “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 19/2016 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

   εκδίκαση της με αριθμό 91/2015 αγωγής, της “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.”

              (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

7. Αντίγραφο  της 05-03-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 25/2014 αγωγής, του Πάλλα 

     Παναγιώτη του Δημητρίου  (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 70/2015 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

   εκδίκαση  της  με  αριθμό  25/2014  αγωγής,  του  Π.  Π.  του  Δ.  (τακτική  διαδικασία  μισθωτικών

διαφορών)

8. Αντίγραφο  της 05-03-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 9/2014 αγωγής, του Κ. 

      Α..(διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1/2015 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

   εκδίκαση της με αριθμό 9/2014 αγωγής, του Κ.  Α.. (διαδικασία μικροδιαφορών)

9. Αντίγραφο  της 05-03-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την δικάσιμο της 02-06-2014 της αγωγής του Χ. 

     Χ. του Ν..(τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5335/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με     

   εκδίκαση της αγωγής του Χ. Χ. του Ν.. κατά την δικάσιμο της 02-

    06-2014. (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

10. Αντίγραφο  της 19-02-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 127/2013 αγωγής, των Χ. 

     Μ. του Γ. και Θ. Σ..(τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 55/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

  εκδίκαση της με αριθμό 127/2013 αγωγής, των Χ. Μ. του Γ. και 

  Θ. Σ..(τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

11. Αντίγραφο  της 19-02-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 126/2013 αγωγής, των Χ. 

     Μ.του Γ. και Δ. Ν. (διαδικασία μικροδιαφορών)

 - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 54/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     
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   εκδίκαση της με αριθμό 126/2013 αγωγής, των Χ. Μ. του Γ. και 

   Δ. Ν.. (διαδικασία μικροδιαφορών)

12. Αντίγραφο  της 11-06-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 8/2014 αγωγής, του Ξ. 

     Θ. (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 36/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

  εκδίκαση της με αριθμό  8/2014 αγωγής, του Ξ. Θ.  (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

13. Αντίγραφο  της 05-03-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 6/2014 αγωγής, του Δ. 

      Σ..(διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 36/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

  εκδίκαση της με αριθμό  6/2014 αγωγής, του Δ. Σ..(διαδικασία μικροδιαφορών)

14. Αντίγραφο  της 19-02-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 40/2013 αγωγής, του Μ. 

     Γ..(διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 17/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

  εκδίκαση της με αριθμό   40/2013 αγωγής, του Μ. Γ..   (διαδικασία μικροδιαφορών)

15. Αντίγραφο  της 19-02-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 41/2013 αγωγής, των Χ. 

     Μ. του Γ. και Ν. Γ. (διαδικασία μικροδιαφορών)

 - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

   εκδίκαση της με αριθμό 41/2013 αγωγής, των Χ. Μ. του Γ. και 

   Ν. Γ.. (διαδικασία μικροδιαφορών)

16. Αντίγραφο  της 19-02-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό 42/2013 αγωγής, των Χ. 

     Μ. του Γ. και Α. Σ. (διαδικασία μικροδιαφορών)

 - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 15/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με     

   εκδίκαση της με αριθμό 42/2013 αγωγής, των Χ. Μ. του Γ. και 

   Α. Σ. (διαδικασία μικροδιαφορών)
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για τα οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι  η υποψήφια δικηγόρος δεν έχει

προσκομίσει σχετική απόφαση ανάθεσης από Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα A,

περ. vii, της προκήρυξης. 

Επιπλέον, κατέθεσε τις κάτωθι γνωμοδοτήσεις :

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:

1. Αντίγραφο  της 29-01-2018 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 452/2018 

     απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

     (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  05-02-2018 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 452/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

   (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)   

2. Αντίγραφο  της 18-12-2017 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2012/2016

     απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

     (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  05-01-2018 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 2012/07-03-2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

    (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)   

3. Αντίγραφο  της 13-03-2016 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 19/18-02-

      2016  απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

     (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  22-03-2016 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 19/18-02-2016  απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

     (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

4. Αντίγραφο  της 04-12-2015 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 70/2015  

      απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

      (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  09-12-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 70/2015  απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

    (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

5. Αντίγραφο  της 27-08-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 5335/2014 

 268



      απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

      (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  01-09-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 5335/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

    (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

6. Αντίγραφο  της 27-08-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 55/2014 

      απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

      (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  31-07-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 55/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

    (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

7. Αντίγραφο  της 24-07-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 54/2014 

      απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

      (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  31-07-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 54/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

    (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

8. Αντίγραφο  της 24-07-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 17/2014 

      απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

      (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  31-07-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 17/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

    (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

9. Αντίγραφο  της 24-07-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 16/2014 

      απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

      (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

 - Αντίγραφο  της  31-07-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 16/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

   (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

10.   Αντίγραφο  της 24-07-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδημητρίου 

       Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά 

       με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

       15/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

        (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)
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 - Αντίγραφο  της  31-07-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 15/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

    (τακτική διαδικασία μισθωτικών διαφορών)

11. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 32/07-05-2014 απόφασης του προέδρου το Δ.Σ. της Δημοτικής 

        Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού (ΔΕΠΠΑΘ) για παροχή 

        γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της 8155/2014 διαταγής πληρωμής   

        Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

          - Αντίγραφο  της  12-05-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 

           8155/2014 διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

για τα οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι  η υποψήφια δικηγόρος δεν έχει

προσκομίσει σχετική απόφαση ανάθεσης από Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα A,

περ. vii, της προκήρυξης. 

Γ. Ως προς την γνώση ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια Π. Σ. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20021/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019  και 9/2019:

 Αντίγραφο του από Ιούνιο 1999 πιστοποιητικού επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (FIRST CERTIFICATE

IN ENGLISH) του Πανεπιστημίου του Cambridge (βαθμός πτυχίου C).

 Αντίγραφο  του  από  21-08-2008  πιστοποιητικού  του  Πανεπιστημίου  Σόφιας  “  ΣΒΕΤΙ  ΚΛΙΜΕΝΤ

ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ”  Τμήμα  Εκμάθησης  της  Βουλγαρικής  Γλώσσας  (  Ινστιτούτο  Αλλοδαπών  Φοιτητών)

γλωσσομάθειας της Βουλγαρικής γλώσσας επιπέδου Β2 με γενικό βαθμό 4,5 πολύ καλά. 

 Αντίγραφο της από 1-6-2018  βεβαίωσης του Πανεπιστημίου Σόφιας “ ΣΒΕΤΙ ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ”

του Τμήματος   Διδασκαλίας Γλωσσών και Διεθνών Φοιτητών,  σχετικά με την ολοκλήρωση εντατικών

μαθημάτων  διάρκειας  δ’υο  εβδομάδων  στη  Βουλγαρική  Γλώωσσα,  Ενδιάμεσου  Επιπέδου  2  του

Προγάμματος  της  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ και  Πολιτισμού  στο DLTIS του

Πανεπιστημίου της Σόφιας από 28 Ιουλίου έως και 8 Αυγούστου 2008. 

 Αντίγραφο διπλώματος τεσσάρων (4) κύκλων σπουδών της βουλγαρικής γλώσσας στο Ιδρυμα Μελετών

Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.) με ημερομηνία 18-06-2008.

 Η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αρ.  πρ.  15886/7-5-2018  Προκήρυξη  (  υπο  ενότητα  Β.  Υποβολή

δικαιολογητικών, περ.xiii. “Η γνώση της ξένης γλώσσας η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο

ειδικό παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ,  βαθμολόγησε για την απόδειξη της βουλγαρικής γλώσσας με μόρια

βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος δεν προσκόμισε πιστοποιητικό με το οποίο να αποδεικνύεται η

γνώση της ξένης γλώσσας, διότι:

 α) η άριστη γνώση αποδεικνύεται i) με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών

Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,  ii)  με

Πτυχίο,  προπτυχιακό  ή  μεταπτυχιακό δίπλωμα ή  διδακτορικό  δίπλωμα οποιουδήποτε  αναγνωρισμένου

ιδρύματος  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  της  αλλοδαπής,  iii)  με  κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας
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επιπέδου Γ2,  iv)  με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

β)  Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της  ξένης γλώσσας αποδεικνύεται  και με

κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2

του άρθρου 1 του Ν. 2740/1999 ( ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄του άρθρου

13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή

πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον

φοίτησης. 

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμώντας την ορθή βαθμολόγηση της υποψήφιας, απέστειλε προς το Ανώτατο Συμβούλιο

Επιλογής Προσωπικού ( ΑΣΕΠ) Αθηνών το υπ. αριθμ. 2872/23.01.2020 έγγραφο ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις

για  την  βουλγαρική  γλώσσα.  Ο  ΑΣΕΠ  σε  απάντηση  του  ανωτέρου  εγγράφου,  αναφέρει  ότι  “  η  γνώση

της ...βουλγαρικής γλώσσας (  C2, C1, B2 και  B1)  αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που

εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις και με τη

προϋπόθεση ότι  τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4610/2019,

άρθρο 248. 

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο του ΑΣΕΠ, γίνεται αναφορά ότι προαναφέρει στην προηγούμενη παράγραφο εδάφιο α)

περ. i, ii, ii και εδάφιο β).

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Η υποψήφια Π.  Σ. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20021/7-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019  :

 Αντίγραφο του από 21-05-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης  πατρικής μερίδας από το

Εθνικό  Δημοτολόγιο  μέσω της  δικτυακής  πύλης  www.ermis.gov.gr,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  είναι

εγγεγραμμένη  στο  Δημοτολόγιο  του  Δήμου  Θ.  του  Ν.Θεσσαλονίκης  στην  3687  πατρική  μερίδα του

Δημοτολογίου. 

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η υποψήφια Π. Σ. του Ν. ( με α.π. αίτησης 20021/7-6-2018), αξιολογήθηκε κατ’ αρχήν ως εξελίξιμη επιστημονικά

και επαγγελματικά, ενημερώνεται διαρκώς για την εξελικτική διαμόρφωση του Δικαίου, και διαθέτει σημαντική

επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με τα χρόνια δικηγορίας που έχει στο ενεργητικό της. Είναι ευγενής, με ευθύτητα,

ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον δήμο και διαθέτει

εξαιρετική γνώση του πεδίου της προκηρυχθείσης θέσης λόγω της μακράς και ευδόκιμης συνεργασίας της με τον
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Δήμο Θέρμης.  Κατόπιν αυτών,  με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται  στην προκήρυξη και  με

άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό εννέα κόμμα οκτώ (9,8) (βλ. πρακτικό 12/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Π.  Σ.  υποψήφια Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,60

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 1,12

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

8,4

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

4,65

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 0

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,8

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 34,57 

12. Π.  Μ.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Η υποψήφια Π. Μ. του Δ.  ( αίτηση με α.π.19928/6-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019:

 Αντίγραφο του υπ. αριθ. πιστοποιητικού 1156 / 04-11-2004 πτυχίου του τμήματος Νομικής, της  Σχολής

Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -βαθμός “ΛΙΑΝ

ΚΑΛΩΣ” (6,88).

 Αντίγραφο  του  από  10  Ιουλίου  2007  με  πιστή  μετάφραση  αυτού,  του  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος

Ειδίκευσης στις Νομικές Επιστήμες Στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Κέντ.

 Αντίγραφο της  με υπ’ αριθμ. 17-5227 από 28-07-2017 πράξης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

του  Διεπιστημονικού  Οργανισμού  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (ΔΟΑΤΑΠ)
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αναγνώρισης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ως ισότιμου προς

τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά  μόρια  βαρύτητας  8,88.  Αναλυτικότερα, 6,88 μόρια  (  βασικός  τίτλος  σπουδών)  και  2  μόρια

( μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η υποψήφια Π. Μ. του Δ.  ( αίτηση με α.π.19928/6-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4622 / 21-05-2018 πιστοποιητικού δικηγορίας του Δ.Σ.Θ., από το

οποίο προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Δ.

8168 / 26-01-2007 (ΦΕΚ 81/07-02-2007), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 20-

02-2007 με Α.Μ./Δ.Σ.Θ. 8854 προήχθη στον Εφετείο με την υπ’ αριθμ. 136  /  21-12-2012 απόφαση

του  Δ.Σ  του  Δ.Σ.Θ.,  ασκεί  δικηγορία  από  20-02-2007,  δεν  έχει  επιβληθεί  σε  βάρος  της  καμία

πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια αντιμισθία.

 Βεβαίωση  με  αρ.  πρωτ.18356  /  25-05-2018  του  Δημάρχου  του  Δήμου  Θέρμης  από  την  οποία

προκύπτει ότι χειρίζεται υποθέσεις του Δήμου Θέρμης με κατά αποκοπή αμοιβή από το 2008 έως και

σήμερα, διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια των δέκα ετών.

 Κατέθεσε  πενήντα  πέντε  (55)  υποθέσεις  δικαστικής  εκπροσώπησης  και  τριάντα  εννέα  (39)

γνωμοδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, ως προς την απόδειξη των ουσιαστικών της προσόντων κατέθεσε τα κάτωθι:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 325/07-10-2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για συζήτηση της αίτησης 39435/2009, του Μ. Β. του 

      Α.. (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 13327/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο-

  νίκης που αφορούσε συζήτηση της αίτησης 39435/2009, του Μ. Β. του 

         Α.. (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

2. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 241/16-06-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για συζήτηση της αίτησης 39435/2009, του Μ. Β. του 

      Α.. (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 36291/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο-

  νίκης που αφορούσε συζήτηση της αίτησης 39435/2009, του Μ. Β. του 
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         Α.. (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

3. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 246/16-06-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για συζήτηση της αίτησης 24856/2010, κατά του Μ. Β. 

      του Α.. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 26041/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο-

  νίκης που αφορούσε συζήτηση της αίτησης 24856/2010, κατά του Μ. Β. του 

  Α.. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

4. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 9/02-02-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για συζήτηση της αίτησης 1340/2011, της Μ. Μ. 

     του Β.. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4724/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο-

  νίκης που αφορούσε συζήτηση της αίτησης 1340/2011, της Μ. Μ.του Β.. 

  (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

5. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 259/10-08-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Θεσσαλονίκης για συζήτηση της αγωγής 9975/2011, της Γ. συζ. Μ. Μ.. 

     (ειδική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 4473/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που   

  αφορούσε συζήτηση της αγωγής 9975/2011, της Γ συζ. Μ. Μ.. 

  (ειδική διαδικασία)

6. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 22/25-01-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής, της “ΑΦΟΙ Κ. ΟΕ”. (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών που   

  αφορούσε εκδίκαση της αγωγής, της “ΑΦΟΙ Κ. ΟΕ”. (διαδικασία μικροδιαφορών)

7. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 109/14-03-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 3091/2012, του Δ. Κ. του Χ.

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 7990/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που   

  αφορούσε εκδίκαση της αγωγής 3091/2012, του Δ. Κ. του Χ.

  (διαδικασία μικροδιαφορών)

8. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 366/29-08-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  για άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 4473/2012, της Γ. 

      συζ.Μ. Μ.. (ειδική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 12957/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-

  λονίκης  για άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 4473/2012, της Γ. συζ.Μ. 

  Μ.. (ειδική διαδικασία)

9. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 382/19-09-2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
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     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 16/2012, του Π. Γ. του Γ.

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 16/2012, του Π. Γ. του Γ.  (διαδικασία μικροδιαφορών)

10. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 138/10-04-2013 & 355/14-08-2013 απόφασης της Οικονομικής    

     Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του   

     Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 2222/2013 της 

    “Α. Ε. Π. Δ. Ε. ΑΕ” και της πρόσθετης 

     παρέμβασης 19674/2013, των Δ. Δ. του Ν., Σ. Χ. του 

     Ν., Κ. Π. του Χ..  (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2400/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  

  για εκδίκαση της αγωγής 2222/2013 της “Α. Ε.Π. Δ. 

  Ε. ΑΕ” και της πρόσθετης παρέμβασης 19674/2013, των Δ. Δ. του 

  Ν., Σ. Χ. του Ν., Κ. Π. του Χ..

  (τακτική διαδικασία)

11. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 70/27-02-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Αθηνών για εκδίκαση της αγωγής 300/2011, της Μ. Μ. του 

     Β.. (διαδικασία εργατικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1786/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

  εκδίκαση της αγωγής 300/2011, της  Μ. Μ. του Β.. 

  (διαδικασία εργατικών διαφορών)

12. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 477/30-10-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 25003/2013, του Ν. Μ. του 

     Κ.. (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 12001/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

 Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 25003/2013, του Ν. Μ. του 

  Κ.. (τακτική διαδικασία)

13. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 69/27-02-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 10/2013, της “ΑΦΟΙ Κ. ΟΕ” και νυν “Ε. 

     Κ. ΟΕ” (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 31/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 10/2013, της “ΑΦΟΙ Κ. ΟΕ” και νυν “Ε. Κ. ΟΕ” 

  (διαδικασία μικροδιαφορών)

14. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 68/27-02-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 9/2013, της “ΑΦΟΙ Κ. ΟΕ” και νυν “Ε. 

     Κ. ΟΕ” (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 30/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 
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  αγωγής 9/2013, της “ΑΦΟΙ Κ. ΟΕ” και νυν “Ε. Κ. ΟΕ” 

  (διαδικασία μικροδιαφορών)

15. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 83/06-03-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 12/2013, του Γ. Α. του Σ.

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 28/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 12/2013, του Γ. Α. του Σ.  (διαδικασία μικροδιαφορών)

16. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 84/06-03-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 11/2013, του Δημητρίου Μ. του Γ.

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 32/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 11/2013, του Δ. Μ. του Γ.   (διαδικασία μικροδιαφορών)

17. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 290/10-07-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Προέδρου 

     Υπηρεσίας των Ασφαλιστικών μέτρων για συζήτηση της αίτησης αναστολής του Ι. Α. 

     του Ν. κατά του 20705/29-05-2013, Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.

      (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

- Αντίγραφο  της  05-07-2013 αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

  Θεσσαλονίκης που αφορά το 20705/29-05-2013, Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. του 

  Ι. Α. του Ν.  (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

18. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 491/06-11-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 125/2013, του Ι. Κ. του Α.

     (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 125/2013, του Ι. Κ.του Α. (τακτική διαδικασία)

19. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 39/05-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 6/2014, του Δ. Σ. του Χ..

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 23/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 6/2014, του Δ. Σ. του Χ.. (διαδικασία μικροδιαφορών)

20. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 108/12-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 9/2014, του Α. Κ. του Ι..

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 9/2014, του Α. Κ. του Ι.. (διαδικασία μικροδιαφορών)

21. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 118/19-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
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     Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής 565/21-10-2011, του Β. Γ. του Ν..

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2470/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για  

  εκδίκαση της αγωγής 565/21-10-2011, του Β. Γ. του Ν..

22. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 268/17-06-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Θεσσαλονίκης για εκδίκαση της αγωγής 8150/2014, της “Π.Μ. & ΣΙΑ ΟΕ”

     (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8921/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που   

  αφορούσε εκδίκαση της αγωγής 8150/2014, της “Π.Μ. & ΣΙΑ ΟΕ”

  (τακτική διαδικασία)

23. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 459/08-10-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

     Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 355/2013, των Χ. Ε. και 

      ακόμη τεσσάρων (τμήμα Γ’ άκυρωτικό)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2713/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για  

    εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 355/2013, των Χ. Ε. και ακόμη τεσσάρων 

   (τμήμα Γ’ άκυρωτικό)

24. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 189/25-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ 

     ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της με αριθ. 2342/2014 διαταγής 

     πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της 

      Δ. Μ.. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6295/2014  προσωρινή διαταγή του Δικαστή του Ειρηνοδικείου 

    Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια η υπ αριθμ. 3953/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

    Θεσσαλονίκης, επίσης άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω διαταγή πληρωμής και εκδόθηκε η 

     υπ’άριθμ 7001/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 

                (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

   25. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 505/05-11-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

         ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης για άσκηση έφεσης κατά της 

         απόφασης 106/2014, του Ειρηνοδικείου Βασιλικών των Β. Ι. και Τ. 

         Μ.. (τακτική διαδικασία)

     - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2012/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσα-

       λονίκης  για άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 106/2014, του Ειρηνοδικείου Βασιλικών 

       των Β. Ι. και Τ. Μ.. (τακτική διαδικασία)

26. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 10/21-01-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

     Θεσσαλονίκης, για συζήτηση της αίτησης  450/2013, των Α. Μ. και άλλων 2 

      ατόμων.

- Αντίγραφο  της  06-02-2015 υπομνήματος-προς το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

    σχετικά με συζήτηση της αίτησης ακύρωσης 450/2013, των Α. Μ. και 

    άλλων 2 ατόμων.

27. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 46/04-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
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     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 2/2015, του Ν. Μ. του Γ..

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 28/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 9/2014, του Α. Κ. του Ι. (διαδικασία μικροδιαφορών)

28. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 47/04-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 1/2015, του Σ. Χ. του Κ.      .

     (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 27/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 1/2015, του Σ. Χ. του Κ.   (διαδικασία μικροδιαφορών)

29. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 91/25-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

     Θεσσαλονίκης, για συζήτηση της αγωγής  848/2012, της Β.Β. & ΥΙΟΣ ΕΕ

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 592/2016 απόφασης του Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

   σχετικά με συζήτηση της αίτησης ακύρωσης 450/2013, Διοικητικού Εφετείου 

   Θεσσαλονίκης, για συζήτηση της αγωγής  848/2012, της Β.Β. & ΥΙΟΣ ΕΕ

30. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 202/22-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  326/2006, των Ε. Τ., 

     Θ. Τ..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2745/2015 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής  326/2006, των Ε. Τ., Θ. 

  Τ..

31. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 203/22-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  327/2006, των Ε. Φ., 

      Ι. Π. κ.α.

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2746/2015 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

  σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής  327/2006,  των Ε. Φ., Ι. Π..

32. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 257/27-05-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 57/2015, του Α. Γ. του Τ..   .

     (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 57/2015, του Α. Γ. του Τ..  (τακτική διαδικασία)

33. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 258/27-05-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Βασιλικών για εκδίκαση της αγωγής 19/2015, του Τ. Χ. του Θ..   .

     (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 29/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών για εκδίκαση της 

  αγωγής 19/2015, του Τ. Χ. του Θ..  (τακτική διαδικασία)

34. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 276/03-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
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     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  781/2006, της Ε. Κ. του 

     Κ..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3305/2015 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

           σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής  781/2006, της Ε. Κ. του Κ..

35. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 277/03-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  785/2006, του Σ. Μ. του 

      Γ..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3307/2015 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

           σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής  785/2006, του Σ. Μ. του Γ..

36.Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 278/03-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  780/2006, του Α. Ζ. του 

      Γ..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3211/2015 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

           σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής  780/2006, του Α. Ζ. του Γ..

37. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 303/05-11-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αρθ. 2162/2015 διαταγής 

     πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης προς την Μ. Γ. του Γ..

        - Αντίγραφο  της  19-06-2015 ανακοπής και της 07-12-2017 προτάσεων ενώπιον του 

          Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με ανακοπή κατά της υπ’ αρθ. 2162/2015 διαταγής 

          πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης προς την Μ. Γ. του Γ..

38. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 428/16-09-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  470/2007, της Σ. 

     Κ. του Α..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 352/2016 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

          σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής  470/2007, της Σ. Κ.του Α..

39. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 429/16-09-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  1938/2006, των Α. 

     Μ., Μ. Π. και Ι. Π..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 458/2016 απόφασης του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

          σχετικά με εκδίκαση της αγωγής  1938/2006, των Α. Μ., Μ. 

          Π. και Ι. Π..

40. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 405/02-09-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Τριμελούς    

     Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής  2/02-01-2013, της Κοινοπραξίας 

     “Κ/Ξ Φ. Ν.-Δ. Μ.”

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 360/2017 απόφασης του   Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

          σχετικά με εκδίκαση της αγωγής  2/02-01-2013, της Κοινοπραξίας “Κ/Ξ Φ. Ν.-Δ.”
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41. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 590/16-12-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 6/2014 απόφασης του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για αποδοχή της αγωγής του Ι. Κ.του Α..

        - Αντίγραφο  της  22-12-2015 έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 6/2014 απόφασης του 

         Ειρηνοδικείου Βασιλικών για αποδοχή της αγωγής του Ι. Κ. του Α..

42. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 30/27-01-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της 

     209/24-07-2008 προσφυγής της εταιρείας “Α. Ε.-Ε.Ζ. Ο.Ε.”

      - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 5890/2016 απόφασης του   Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σχε- 

        τικά με εκδίκαση της προσφυγής  της 24-07-2008, της εταιρείας  “Α. Ε.-Ε.Ζ. ΟΕ”.

43. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 178/20-04-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης της 1001/22-07-2008 προσφυγής της Μ. Έ.του Κ..

       - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 3064/2016 απόφασης του   Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  

         σχετικά με εκδίκαση της προσφυγής  της 22-07-2008, της Μ. Έ.του 

         Κ.

44. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 117/16-03-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης της 1739/07-12-2007 προσφυγής της Α. Τ. του Γ..

       - Αντίγραφο  της  30-03-2016 του υπομνήματος-Απόψεων Διοίκησης σχετικά με συζήτηση 

          ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της 1739/07-12-2007 

         προσφυγής της Α. Τ. του Γ..

45. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 177/20-03-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

     Θεσσαλονίκης της 1059/05-08-2008 προσφυγής της Α. Α. του Χ..

       - Αντίγραφο  της υπ’αριθμ. 6533/2016 του υπομνήματος-Απόψεων Διοίκησης σχετικά με 

         συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης της 05-08-2008

         προσφυγής της Α. Α. του Χ..

46. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 327/27-07-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής 32500/2012, του Μ. Ρ. 

      του Π..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 10596/2016 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής  32500/2012  του Μ. Ρ.      

          του Π.

47. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 531/21-12-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής 15696/2016, του Μ. Β. του 

     Κ..

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 17399/2017 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης σχετικά με εκδίκαση της αγωγής  15696/2016, του Μ. Β. του 

          Κ..
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48. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 250/08-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της έφεσης 1561/2016, της Μ. Μ. του 

     Β.. (διαδικασία εργατικών διαφορών)

        - Αντίγραφο  της  12-12-2017 των προτάσεων ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης σχετικά με εκδίκαση της έφεσης 1561/2016, της Μ. Μ. του 

          Β.. (διαδικασία εργατικών διαφορών)

49. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 257/15-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Αθηνών, για εκδίκαση της αγωγής 16496/2016, της εταιρείας “Π.Κ. Χ.-Ε.Τ.” και του 

     Π. Χ. του Κ (διαδικασία περιουσιακών αμοιβών)

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 456/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με 

          εκδίκαση της αγωγής  456/2016, της εταιρείας “Π.Κ. Χ.-Ε.Τ.” και του Π. 

          Χ. του Κ. (διαδικασία περιουσιακών αμοιβών)

50. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 85/08-02-2017 και της υπ’ αριθμ. 545/13-09-2017 απόφασης της 

     Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης 

     ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για εκδίκαση της αγωγής 16819/2016, 

     του Χ. Κ. του Α., και δήλωση συναίνεσης στον δικαστικό συμβιβασμό. 

     (ειδική διαδικασία-αμοιβή δικηγόρου)

        - Αντίγραφο  της  20-09-2017 του πρακτικού συμβιβασμού του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

          Θεσσαλονίκης, σχετικά με την αγωγής  16819/2016,  του Χ. Κ. του 

          Α..  (ειδική διαδικασία-αμοιβή δικηγόρου)

51. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 182/14-03-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του  Μονομελούς 

     Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για εκδίκαση της αγωγής 11555/29-12-2009, της Ε. 

     Π. του Θ.

        - Αντίγραφο   της  02-05-2017  του υπομνήματος-απόψεων διοίκησης ενώπιον του Μονομελούς 

          Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με εκδίκαση της αγωγής  1555/29-12-2009, της 

          Ε. Π. του Θ.

52. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 455/26-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

     της 209/24-07-2008 προσφυγής της εταιρείας “Α. Ε.-Ε.Ζ. οε”

      - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 9964/2017 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 

       σχετικά με εκδίκαση της προσφυγής  της 24-07-2008, της εταιρείας  “Α.-Ε.-Ε.Ζ. 

       ΟΕ”.

53. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 445/19-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

     Αθηνών, για εκδίκαση της αγωγής 33023/2017, της εταιρείας “Π.Κ. Χ.-Ε.Τ.” και του 

     Π. Χ.του Κ.. (διαδικασία αμοιβών)

        - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 79/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με 

          εκδίκαση της αγωγής 33023/2017, της εταιρείας “Π.Κ. Χ.-Ε.Τ.” και του 

          Π. Χ. του Κ.(διαδικασία αμοιβών)
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54. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 718/22-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Πταισματοδικείου 

    Θεσσαλονίκης, για προκαταρκτική εξέταση σχετικά με εργατικό ατύχημα. 

    (διαδικασία εκπροσώπησης αιρετού)

        - Αντίγραφο  της  30-11-2017 του υπομνήματος παροχής εξηγήσεων ενώπιον της 

          Πταισματοδίκου Θεσσαλονίκης, σχετικά με προκαταρκτική εξέταση για εργατικό ατύχημα. 

          (διαδικασία εκπροσώπησης αιρετού)

55. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 94/26-09-2013 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου 

    “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”, 

     σχετικά με εκδίκαση της πρόσθετης παρέμβασης (Αρθρου 80 ΚΠΟΛΔ) ενώπιον του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των Δ. Δ. του Ν., του Σ. Χ. του 

     Ν. και του Κ. Π. του Χ., και  της υπ’ αριθμ. 49/17-05-2013 

     απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Νομικού Προσώπου “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας 

     και Προσχολικής Αγωγής του  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ”, σχετικά με εκδίκαση της αγωγής 

     2222/2013, της εταιρείας “Α. Ε. Π. Δ. Ε. ΑΕ””

           - Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 2400/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

             Θεσσαλονίκης, σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής 2222/2013, της εταιρείας “Αναπτυξιακή 

             Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ”” και των Δ. Δ. του .Ν.  του 

             Σ. Χ. του Ν. και του Κ. Π. του Χ..

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 492/29-10-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 106/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

           - Αντίγραφο  της γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 106/2014 

             απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

2. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 272/29-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 28/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 07-07-2016 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 28/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.(διαδικασία μικροδιαφορών)

3. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 186/23-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 2342/2012 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

             - Αντίγραφο  της 25-04-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 2342/2012 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

4. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 273/03-07-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 8/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.
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         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 09-07-2013 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 8/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

5. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 48/12-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 31/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 13-02-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 31/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

6. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 50/12-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 32/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 13-02-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 32/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

7. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 49/12-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 28/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 13-02-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 28/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

8. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 273/29-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 29/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 07-07-2016 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 29/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

9. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 271/29-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 27/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 07-07-2016 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 27/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

10. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 578/09-12-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 6/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.
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         (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 6/2014

απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

11. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 47/12-02-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 30/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 13-02-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 30/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

12. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 200/23-04-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η σύνταξη γνωμοδότησης για τη δυνατότητα 

       μεταβίβασης στο Νομικό Πρόσωπο του Ιερού Ναού Αγ.Αθανασίου  Ν.Ραιδεστού, οικοπέδου 

       ιδιοκτησίας του Δήμου, για την ανέγερση ναού.

        - Αντίγραφο της 30-10-2008 της έρευνας που ασκήθηκε. γνωμοδότησης για τη δυνατότητα 

         μεταβίβασης στο Νομικό Πρόσωπο του Ιερού Ναού Αγ.Αθανασίου  Ν.Ραιδεστού, οικοπέδου 

            ιδιοκτησίας του Δήμου, για την ανέγερση ναού.

        

13. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 5/19-01-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά 

       με αιτήσεις εργαζομένων στο Δήμο μέσω του Προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων 

       του ΟΑΕΔ (STAGE).

          - Αντίγραφο της 27-01-2011 έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με αιτήσεις εργαζομένων 

             στο Δήμο μέσω του Προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων του ΟΑΕΔ (STAGE).

14. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 322/01-09-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά 

       με αίτηση ιδιοκτητών για την ακύρωση-ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

       στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης.

          - Αντίγραφο έγγραφης νομικής συμβουλής σχετικά με αίτηση ιδιοκτητών για την ακύρωση-

             ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης.

15. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 452/01-12-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά 

       με την δυνατότητα ή όχι ικανοποίησης αιτήματος υπαλλήλου για την χορήγηση εννεάμηνης 

       άδειας  μετ’ αποδοχών για την ανατροφή του δεύτερου εκ των διδύμων τέκνων της σε συνέχεια 

        της εννεάμηνης άδειας που της χορηγήθηκε για το πρώτο.

          - Αντίγραφο έγγραφης νομικής συμβουλής σχετικά με την δυνατότητα ή όχι ικανοποίησης 

             αιτήματος υπαλλήλου για την χορήγηση εννεάμηνης άδειας  μετ’ αποδοχών για την ανατροφή 

             του δεύτερου εκ των διδύμων τέκνων της σε συνέχεια της εννεάμηνης άδειας που της 

             χορηγήθηκε για το πρώτο.

16. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 181/16-04-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,  με την οποία, ανατέθηκε η διερεύνηση και γνωμοδότηση των δικαστικών 
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       ενεργειών για παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου να αποζημιωθούν οι κ.κ. 

       Κουμαρέλα Κωνσταντίνα,  Δημάσης Απόστολος  και Μηνά Μαρία, καθότι αναγκάστηκαν να 

       υποβληθούν σε έξοδα για την σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής για την διόρθωση 

       στοιχείων που μεταφέρθηκαν εσφαλμένα από τους μελετητές στους πίνακες των πράξεων  

        εφαρμογής.

             - Αντίγραφο της 10-07-2008 γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα πολιτών να αποζημιωθούν 

               καθότι αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε έξοδα για την σύνταξη διορθωτικής πράξης 

               εφαρμογής για την διόρθωση στοιχείων που μεταφέρθηκαν εσφαλμένα από τους μελετητές 

               στους πίνακες των πράξεων εφαρμογής.

17. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 461/08-10-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 16075/2014 απόφασης του Μονομελόυς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         (διαδικασία εργατικών διαφορών)

            - Αντίγραφο  της 14-10-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 16075/2014 απόφασης του Μονομελόυς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

               (διαδικασία εργατικών διαφορών)

18. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 418/16-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 23/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 21-09-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

                αριθμό 23/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

19. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 197/22-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 1/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

         (διαδικασία μικροδιαφορών)

            - Αντίγραφο  της 24-04-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

                αριθμό 1/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

                (διαδικασία μικροδιαφορών)

20. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 157/01-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

         κατά της με αριθμό 2400/2015 απόφασης του Μονομελόυς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         (τακτική διαδικασία)

            - Αντίγραφο  της 03-04-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 2400/2015 απόφασης του Μονομελόυς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

               (διαδικασία εργατικών διαφορών)

21. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 219/29-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών κατόπιν αιτήματος της 

        Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας 

        “Γ.Δ.-Χ.Κ. ΟΕ”.

          - Αντίγραφο  της 29-07-2015 γνωμοδότησης για την εκπροσώπηση της εταιρείας 
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              “Γ.Δ.-Χ.Κ. ΟΕ”.

22. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 311/17-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ 

        ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του Δήμου αναφορικά με αίτημα ανάκλησης ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. - 

         -Αντίγραφο  της 04-05-2015 γνωμοδότησης για την παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών 

             ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του Δήμου αναφορικά με αίτημα ανάκλησης ποσού που 

             έχει ήδη καταβληθεί.

23. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 295/10-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 2163/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 15-06-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό2163/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης.

24. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 293/10-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 2161/2015 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 15-06-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό2161/2015 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης.

25. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 294/10-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 2162/2015 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 15-06-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 2162/2015 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης.

26. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 220/29-04-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών\σχετικά με αίτημα της 

        εταιρείας WATT+VOLT για ρύθμιση σε 100 δόσεις ποσών ΔΤ-ΦΤ και ΤΑΠ που εισέπραττε από

        τους καταναλωτές την περίοδο 2012 έως και την ημερομηνία της αίτησης.

             - Αντίγραφο  της 14-09-2015 παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών\σχετικά με αίτημα της 

             εταιρείας WATT+VOLT για ρύθμιση σε 100 δόσεις ποσών ΔΤ-ΦΤ και ΤΑΠ που εισέπραττε .

27. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 268/29-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 557/2016 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 04-07-2016 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 557/2016  διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης.

28. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 309/20-07-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 592/2016 απόφασης  του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 21-07-2016 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 592/2016 απόφασης  του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

29. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 435/25-10-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με το καθεστώς 

        λειτουργίας των νεκροταφείων του Λιβαδίου, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικό οικόπεδο 

        που ανήκει στην εκκλησία.
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             - Αντίγραφο  της 26-11-2016 γνωμοδότησης σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των 

                  νεκροταφείων του Λιβαδίου, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικό οικόπεδο που 

                  ανήκει στην εκκλησία.

30. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 45/25-01-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 456/2016 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

             - Αντίγραφο  της 26-01-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 456/2016 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

31. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 64/01-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 1925/2016 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 

        Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 06-02-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 1925/2016 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 

               Θεσσαλονίκης.

32. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 66/01-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με το αν μπορεί 

        ο κος ΚΚ να λάβει πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του ΗΜ για να το καταθέσει ως 

        δικαιολογητικό στην Κτηματολόγιο ΑΕ.

            - Αντίγραφο  της 10-02-2017 γνωμοδότησης σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών 

              συμβουλών σχετικά με το αν μπορεί ο κος ΚΚ να λάβει πιστοποιητικό πλησιεστέρων 

              συγγενών του ΗΜ για να το καταθέσει ως δικαιολογητικό στην Κτηματολόγιο ΑΕ.

               

33. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 88/02-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης για την προσφυγή ενώπιον της Ειδικής 

        Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 κατά της με αριθ.πρωτ. 575/2017 απόφασης του 

        ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από έλεγχο νομιμότητας της υπ. Αριθμ. 460/2016 

        απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης. 

             - Αντίγραφο  της 14-02-2017 γνωμοδότησης για την προσφυγή ενώπιον της Ειδικής 

                Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 κατά της με αριθ.πρωτ. 575/2017 απόφασης 

                του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από έλεγχο νομιμότητας της υπ. Αριθμ. 

                 460/2016  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης.

           

34. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 89/08-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων 

        κατά της με αριθμό 10596/2016 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 16-02-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 10596/2016 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

35. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 199/21-03-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης για τον δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του 

        Δήμου Θέρμης και του κ. Κ. Χ. αναφορικά με την υπ. Αριθμ. 16819/2016 

        αγωγής που κατέθεσε ο ίδιος κατά του Δήμου Θέρμης.

 287



             - Αντίγραφο  της 05-04-2017 γνωμοδότησης για τον δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του 

               Δήμου Θέρμης και του κ. Κ. Χ. αναφορικά με την υπ. Αριθμ. 16819/2016 

               αγωγής που κατέθεσε ο ίδιος κατά του Δήμου Θέρμης.

               

36. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 284/26-04-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων 

        μέσων κατά της με αριθμό 360/2017 απόφασης  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 03-05-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

               αριθμό 360/2017 απόφασης  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

37. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 569/20-09-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών συμβουλών σχετικά με χειρισμό 

        αίτησης του ΚΓ για χορήγηση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών της ΚΕ και της ΚΠ.

              - Αντίγραφο  της 09-10-2017 γνωμοδότησης  σχετικά με παροχή έγγραφων νομικών 

                συμβουλών σχετικά με χειρισμό αίτησης του ΚΓ για χορήγηση πιστοποιητικού 

                πλησιεστέρων συγγενών της ΚΕ και της ΚΠ

        

38. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 125/21-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων 

        μέσων κατά της με αριθμό 9964/2017 απόφασης  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 02-03-2018 γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά 

               της με αριθμό 9964/2017 απόφασης  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

              

39. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 181/21-03-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

        ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων 

        μέσων κατά της με αριθμό 79/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

             - Αντίγραφο  της 22-03-2018 γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά 

               της με αριθμό 79/2018 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το  κριτήριο  της   επαγγελματικής  εμπειρίας προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας 19,58.  Αναλυτικότερα,  μόρια 2,73  ( 5 έτη, 5 μήνες και  17 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις), 11 ( 55 δικαστικές αποφάσεις ) και  5,85( 39 γνωμοδοτήσεις ).

Επιπλέον, κατέθεσε:

1) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 222/02-06-2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης και επίδοσης εξώδικου εγγράφου στο 9705/19-

     05-2010 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατά του Μ. Β. του Α..

     - Αντίγραφο  της  15-06-2010 της εξώδικης απάντησης-πρόσκλησης του εγγράφου 9705/19-

      05-2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατά του Μ. Β. του Α..

2)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 376/05-10-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

     ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση σύνταξης εξώδικου δήλωσης-πρόσκλησης προς τον 
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     Σ. Π. του Χ. για καταβολή ποσού που αφορά χρήση θέσης πάρκινγκ του 

     αυτοκινήτου ΝΗΖ 1998.

        - Αντίγραφο  της  21-10-2011 της εξώδικης δήλωσης-όχλησης-διαμαρτυρίας-πρόσκλησης κατά 

          του Σ. Π. του Χ.για καταβολή ποσού που αφορά χρήση θέσης πάρκινγκ 

        του αυτοκινήτου ΝΗΖ 1998.

για το οποίο η Επιτροπή βαθμολόγησε  με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η σύνταξη εξώδικου δεν

μοριοδοτείται  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην  Υπο  ενότητα  Β΄(  Υποβολή  δικαιολογητικών,  περ.  x)  της

προκήρυξης.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1)  Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 269/09-11-2012 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης  

    “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης” του ΔΗΜΟΥ 

     ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με απαίτηση για ανείσπρακτες συναλλαγματικές της διαφημιστικής εταιρείας 

     “MASTER OUTDOOR ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ”

        - Αντίγραφο   της  υπ’αριθμ. 4/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών κατά της 

           διαφημιστικής εταιρείας “MASTER OUTDOOR ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ”

2) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 137/22-05-2013, 253/04-10-2013, απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής 

    Επιχείρησης “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού 

    Θέρμης” του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με εκπροσώπηση ενώπιον του Μονομελούς 

    Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της αγωγής 2222/2013, της εταιρείας “Αναπτυξιακή  

    Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ””

           - Αντίγραφο της υπ’αριθμ. 2400/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

             Θεσσαλονίκης, σχετικά με εκδίκαση της της αγωγής 2222/2013, της εταιρείας “Αναπτυξιακή 

             Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ”” και των Δ. Δ. του Ν., του 

             Σ. Χ. του Ν. και του Κ. Π. του Χ..

              (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ Νο 57)

3) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 110/11-05-2016 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης  

    “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης” του ΔΗΜΟΥ 

     ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλο- 

      νίκης, για εκδίκαση της αγωγής 13705/2015, του Ι. Π. του Χ..

      (διαδικασία μικροδιαφορών)

        - Αντίγραφο   της  υπ’αριθμ. 2162/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 

          εκδίκαση της αγωγής 13705/2015, του Ι. Π. του Χ.

          (διαδικασία μικροδιαφορών)

4) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 55/23-02-2017 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης  

    “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης” του ΔΗΜΟΥ 

     ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με ανάθεση νομικής εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλο- 

      νίκης, για εκδίκαση της αγωγής 114/2017, του Γ. Σ. του Κ..

      (τακτική διαδικασία)

        - Αντίγραφο   της  υπ’αριθμ. 266/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για 
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          εκδίκαση της αγωγής 13705/2015, του Ι. Π. του Χ..

          (τακτική διαδικασία)

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την βαθμολόγηση με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι  η

υποψήφια δικηγόρος δεν εκπροσωπεί ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ., όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο ενότητα Α, περ. vii,

της προκήρυξης. 

Επιπλέον κατέθεσε τα κάτωθι:

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Αντίγραφο  της 23-10-2013  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με ειδικό αριθμό 11/2013 αγωγής, του 

     Μ.  Δ. του Γ..

      (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 32/2013 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

  εκδίκαση της με ειδικό αριθμό 11/2013 αγωγής, του Μ. Δ. του Γ..

          (διαδικασία μικροδιαφορών)

2 )Αντίγραφο  της 23-10-2013  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με ειδικό αριθμό 12/2013 αγωγής, του Α. 

     Γ. του Σ..

      (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 28/2013 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

  εκδίκαση της με ειδικό αριθμό 12/2013 αγωγής, του Α. Γ. του Σ.

          (διαδικασία μικροδιαφορών)

3) Αντίγραφο  της 23-10-2013  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

      Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με ειδικό αριθμό 10/2013 αγωγής, της 

     “Ε. Κ. ΟΕ”

      (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 31/2013 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

  εκδίκαση της με ειδικό αριθμό 10/2013 αγωγής, της “Ε. Κ. ΟΕ”

          (διαδικασία μικροδιαφορών)

4) Αντίγραφο  της 10-01-2014  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

      Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 59/2013 αγωγής, των 

       Ι. Β. του Μ., Β. Σ. του Σ. και Μ. Τ. του  Γ.

       (τακτική διαδικασία)
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          - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 106/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με 

     εκδίκαση της με ειδικό αριθμό αριθμό κατάθεσης 59/2013 αγωγής, των Ι. Β.του 

     Μ., Β. Σ. του Σ. και Μ. Τ. του Γ.

             (τακτική διαδικασία)

5) Αντίγραφο  της 08-09-2012  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      κατάθεση και συζήτηση αίτησης αναστολής κατά της συντηρητικής κατάσχεσης που επέβαλε ο 

      Α. Η. σε τραπεζικό λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών που τηρεί 

       στην Αγροτική Τράπεζα.   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

          - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2/2013 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

     αίτησης αναστολής κατά της συντηρητικής κατάσχεσης που επέβαλε ο Α. Η. σε 

     τραπεζικό λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών που τηρεί στην Αγροτική 

     Τράπεζα.   (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

6) Αντίγραφο  της 06-07-2012  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      κατάθεση και συζήτηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 48/2012 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή 

       του Ειρηνοδικείου Βασιλικών κατά του Α. Η..   (ειδική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 57/2013 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

   ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 48/2012 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου 

   Βασιλικών κατά του Α. Η.   (ειδική διαδικασία)

7) Αντίγραφο  της 06-07-2012  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής απαγορεύουσα 

      την εκτέλεση και κατάθεση ανακοπής κατά της 48/2012 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του 

      Ειρηνοδικείου Βασιλικών κατά του Α. Η.  (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

          - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 126/2012 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

     κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής 

     απαγορεύουσα την εκτέλεση και κατάθεση ανακοπής κατά της 48/2012 διαταγής πληρωμής 

      του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Βασιλικών κατά του Α. Η.

      (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

8) Αντίγραφο  της 03-10-2013  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

      Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 12381/2013 αγωγής, 

      του Χ. Χ. του Ν.  (τακτική διαδικασία)

          - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1630/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκη, σχετικά με 

    εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 12381/2013 αγωγής, του Χ. Χ. του 

    Ν..  (τακτική διαδικασία)

9) Αντίγραφο  της 10-11-2013  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του Ειρηνοδι-

      κείου Βασιλικών για την αντίκρουση της αγωγής, του Ι. Κ. του Α..  
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       (τακτική διαδικασία)

          - Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 6/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

    εκδίκαση της αγωγής, Ι. Κ. του Α.   (τακτική διαδικασία)

10) Αντίγραφο  της 03-12-2013  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Μονομελούς Πρωτοδικέιου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 

     25003/2013 αγωγής, του Ν. Μ. του Κ.  (τακτική διαδικασία - Δημόσιο)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 12001/2014 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικέιου  

 Θεσσαλονίκης, σχετικά με εκδίκαση της με αριθμό 25003/2013 αγωγής, του Ν.

 Μ. του Κ. (τακτική διαδικασία – Δημόσιο)

11) Αντίγραφο  της 20-06-2014  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

      Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

      εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

      Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 8150/2014 αγωγής, 

      της ομόρρυθμης εταιρείας “Π.Μ. & ΣΙΑ ΟΕ”.   (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 8921/2014 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με 

   εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 8150/2014 αγωγής, της ομόρρυθμης εταιρείας 

   “Π. & ΣΙΑ ΟΕ”.   (τακτική διαδικασία)

12) Αντίγραφο  της 15-09-2014  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Μονομελούς Πρωτοδικέιου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 

     15285/2014 αγωγής, του Μ. Α. του Κ.  (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 9634/2015 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικέιου  

   Θεσσαλονίκης, σχετικά με εκδίκαση της με αριθμό 15285/2014 αγωγής, του Μ. 

    Α. του Κ. (τακτική διαδικασία)

13) Αντίγραφο  της 15-09-2014  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Μονομελούς Πρωτοδικέιου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 

     17043/2014 αγωγής, του Α. Δ. του Λ.  (διαδικασία εργατικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 15215/2015 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικέιου  

   Θεσσαλονίκης,σχετικά με εκδίκαση της με αριθμό 17043/2014 αγωγής, του Α. 

    Δ. του Λ.  (διαδικασία εργατικών διαφορών)

14) Αντίγραφο  της 09-02-2015  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 2/2015 αγωγής, του 

     Ν. Μ. του Γ.  (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 28/2015 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

   εκδίκαση της με αριθμό 2/2015 αγωγής, του Ν. Μ. του Γ.   
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   (διαδικασία μικροδιαφορών)

15) Αντίγραφο  της 03-05-2015  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 57/2015 αγωγής, του 

     Α. Γ. του Τ. (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 2/2016 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

   εκδίκαση της με αριθμό 57/2015 αγωγής, του Α. Γ. του Τ.   

   (τακτική διαδικασία)

16) Αντίγραφο  της 03-05-2015  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Βασιλικών για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 19/2015 αγωγής, του 

     Τ. Χ. του Θ.  (διαδικασία μικροδιαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 29/2015 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Βασιλικών, σχετικά με 

   εκδίκαση της με αριθμό 19/2015 αγωγής, του Τ. Χ. του Θ.

   (διαδικασία μικροδιαφορών)

17) Αντίγραφο  της 15-06-2015  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό 2187/2015  Διαταγής Πληρωμής 

     του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και του Τ. Α.    (ειδική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1369/2016 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με 

   εκδίκαση της με αριθμό 2187/2015  Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και 

    του Τ.  Α.     (ειδική διαδικασία)

18) Αντίγραφο  της 05-01-2016  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     σύνταξη και κατάθεση έφεσης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά του  

     Α. Δ. του Λ. και της υπ’ αριθμ. 15215/2015 απόφασης του Μονομελούς 

     Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  (διαδικασία εργατικών διαφορών)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 1434/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

   κατά της με αριθμό 15215/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

   και του Α. Δ. του Λ.  (διαδικασία εργατικών διαφορών)

19) Αντίγραφο  της 10-05-2016  και της 27-10-2016 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και 

     Παπαδημητρίου Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

    ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

    Θεσσαλονίκης κατά του Τ. Α. του Μ. και της με αριθμό  1369/2016 οριστικής 

    απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης   και της συζήτησης της υπ’ αριθμ. κατάθ. 2283/2016 

    έφεσης  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και  κατά του Τ. Α. του 

    Μ..    (ειδική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  13-05-2016 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,  

   κατά του Τ. Α. του Μ. και της με αριθμό  1369/2016 οριστικής απόφασης του 
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   Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και της υπ’ αριθμ. κατάθ. 2283/2016 έφεσης  ενώπιον του 

   Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .      (ειδική διαδικασία)

20) Αντίγραφο  της 05-10-2016  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Μονομελούς Πρωτοδικέιου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 

     11238/2016 αγωγής, του Α. Μ. του Κ.  (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 16578/2017 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικέιου  

  Θεσσαλονίκης, σχετικά με εκδίκαση της με αριθμό 11238/2016 αγωγής, του Α. 

  Μ.του Κ. (τακτική διαδικασία)

21) Αντίγραφο  της 20-12-2016  σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,  σχετικά με  

     εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών, ενώπιον του 

     Μονομελούς Πρωτοδικέιου Θεσσαλονίκης για την αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 

     45696/2016 αγωγής, του Β. Μ. του Κ.  (τακτική διαδικασία)

- Αντίγραφο  της  υπ’αριθμ. 17399/2017 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικέιου  

  Θεσσαλονίκης, σχετικά με εκδίκαση της με αριθμό 45696/2016 αγωγής, του Β. 

  Μ.του Κ.  (τακτική διαδικασία)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ από (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

          ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  )  

1) Αντίγραφο  της 28-01-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 25253/2013 

     απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και η πιθανή δυνατότητα 

     συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με τον Φ. Κ. του Δ..

     (τακτική διαδικασία)

 - Αντίγραφο  της  20-02-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 25253/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προς τον 

    Φ. Κ.του Δ. (τακτική διαδικασία)

       - Αντίγραφο  της  21-02-2014 του συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, 

          δυνάμει της με αριθμό 25253/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,   

          προς τον Φ. Κ. του Δ.

2) Αντίγραφο  της 06-12-2014 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 106/2014

     απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, των Β. Ι., Σ. Β. και Τ. 

     Μ.    (τακτική διαδικασία)

 - Αντίγραφο  της γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 106/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, προς τους Β. Ι., 

    Σ. Β. και Τ. Μ..    (τακτική διαδικασία)

3) Αντίγραφο  της 19-01-2015 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 
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     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 8921/2014

     απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, της “Π.Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”.

     (τακτική διαδικασία)

 - Αντίγραφο  της 09-02-2014 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό  

   8921/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προς την “Π.Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ  

    ΟΕ”.    (τακτική διαδικασία)

4) Αντίγραφο  της 10-12-2015 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 6/2014

     απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, του Κ. Ι. του Α..

     (τακτική διαδικασία)

 - Αντίγραφο  της 16-12-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

   6/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, προς τον Κ. Ι. του Α..  

   (τακτική διαδικασία)

5) Αντίγραφο  της 24-12-2015 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 15215/2015

     απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Α. Δ. του 

      Λ.   (τακτική διαδικασία)

 - Αντίγραφο  της 28-12-2015 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

   15215/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προς τον Α. 

    Δ. του Λ.   (τακτική διαδικασία)

6) Αντίγραφο  της 20-04-2016 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 1369/2016

     απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, του Τ.  Α. του Μ.  (ειδική διαδικασία)

 - Αντίγραφο  της 05-05-2016 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

   1369/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, προς τον Τ. Α. του Μ.     

    (ειδική διαδικασία)

7) Αντίγραφο  της 20-09-2017 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την Δυνατότητα Άμεσης Ολοκλήρωσης Της Εκκαθάρισης Της 

     Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών.

 -  Αντίγραφο   της  02-10-2017 γνωμοδότησης  για  την  Δυνατότητα  Άμεσης  Ολοκλήρωσης  Της

Εκκαθάρισης Της Δημοτικής Επιχείρησης Βασιλικών.

(Η  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΜΕ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΑΝΕΥ  ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ)

8) Αντίγραφο  της 29-11-2017 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 17399/2017

     απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Β. Μ. του 

     Κ.     (τακτική διαδικασία)
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 - Αντίγραφο  της 05-12-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

   17399/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προς τον Β. 

   Μ του Κ.  (τακτική διαδικασία)

9) Αντίγραφο  της 15-06-2017 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

     Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά με  

     παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 1434/2017

     απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Α. Δ. του Λ.     

      (τακτική διαδικασία)

 - Αντίγραφο  της 10-07-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

  1434/2017 απόφασης του Μονομελούς  Εφετείου Θεσσαλονίκης, προς τον Α.

   Δ.του Λ.  (τακτική διαδικασία)

   10) Αντίγραφο  της 29-11-2017 σύμβασης μεταξύ των Μασαούτη Αθανασίου και Παπαδμητρίου 

        Χρήστου εκκαθαριστές και εκπρόσωποι της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, σχετικά 

        με παροχή γνωμοδότησης για την πιθανή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 16578/2017

        απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Α.  Μ. του 

        Κ.   (τακτική διαδικασία)

  - Αντίγραφο  της 05-12-2017 γνωμοδότησης για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με 

    αριθμό 16578/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προς τον   

    Β.   Μ. του Κ. (τακτική διαδικασία)

 (Η  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΜΕ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΑΝΕΥ  ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ)

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

1) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 16/31-01-2012 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς 

    Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά 

    με παροχή νομικών συμβουλών για την μεταβίβαση του τίτλου κυριότητας του κτιρίου του 

    Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης στην ΔΕΠΠΑΘ.

             - Αντίγραφο  της 21-11-2014 έγγραφης παροχή νομικών συμβουλών για την μεταβίβαση του 

               τίτλου κυριότητας του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης στην ΔΕΠΠΑΘ.

2) Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 81/03-04-2015 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς 

     Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά 

     με παροχή γνωμοδότησης για την δυνατότητα άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

      2400/2015 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

             - Αντίγραφο  της 09-04-2015 γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά 

               της με αριθμό  2400/2015 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

για τα οποία η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι η υποψήφια δικηγόρος

δεν έχει προσκομίσει σχετική απόφαση ανάθεσης από Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, όπως ρητώς ορίζεται

στην Υπο ενότητα A, περ. vii, της προκήρυξης. 

Επιπλέον, κατέθεσε:

   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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1. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 218/07-05-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,

σχετικά με δημιουργία φακέλου που θα περιλαμβάνει τους τίτλους 

ιδιοκτησίας των τίτλων που ανήκουν στο Δήμο, όπως έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο, για 

την διασφάλιση της περιουσίας του.

             - Αντίγραφο  της  04-06-2018 υπεύθυνης δήλωσης του αρ.8 ν.1599/1986 για την  πραγματοποί-  

              ηση της έρευνας και την παράδοση των αρχείων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης.

2. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 277/26-08-2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με παράσταση στο συμβόλαιο δωρεάν μεταβίβασης της κυριότητας 

   του ΟΤ Γ71 που βρίσκεται στον Αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό “ΣΤΕΓΗ” ιδιοκτησίας του Δήμου.

         - Αντίγραφο  της  υπ.αριθ. Πρωτ. Βεβαίωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 

           παρέστη στη σύνταξη του εν λόγω συμβολαίου.

3. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 62/25-02-2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η έρευνα στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς 

   συγκεκριμένων ιδιοκτησιών.

           - Αντίγραφα  της  έρευνας.

4. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 5/14-01-2013 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η έρευνα στο Κτηματολογικό Γραφείο και στο 

    Υποθηκοφυλακείο συγκεκριμένων ακινήτων που απαλλοτριώνονται στα πλαίσια του έργου 

    “Διευθέτηση χειμάρρου  Ανθεμούντα”.

             - Αντίγραφα  της  έρευνας

5. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 468/12-11-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

   ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η έρευνα σε Κτηματολογικά Γραφεία και παραλαβή 

   αντιγράφων μερίδων ιδιοκτησιών του Δήμου Θέρμης.

        - Αντίγραφο της 21-01-2009 έρευνας των ιδιοκτησιών του Δήμου Θέρμης στα Κτηματολογικά 

          γραφεία της Καλαμαριάς και Βασιλικών.

6. Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 358/20-08-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

       ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, με την οποία, ανατέθηκε η έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης του 

       ακινήτου ιδιοκτησίας του Δ.Θέρμης στη συμβολή των οδών Σιατίστης και Φιλίππου και η δήλωση 

       αυτού στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης.

           - Αντίγραφο της 29-08-2008 έρευνας που ασκήθηκε στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης των 

           ιδιοκτησιών του Δήμου Θέρμης.

για  τις  οποίες  η  Επιτροπή βαθμολόγησε  με  μόρια βαρύτητας μηδέν  (0),  διότι  η  έρευνα δεν  απαιτεί

εξειδικευμένη γνώση.

Επιπλέον, κατέθεσε:

1)    Αντίγραφο  της υπ’ αριθμ. 44/15-04-2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κέντρα  

        Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, σχετικά με 

        παροχή γνωμοδότησης για την δυνατότητα άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 

        2400/2015 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

         - Αντίγραφο  της 09-04-2015 γνωμοδότησης ως προς την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά 

           της με αριθμό  2400/2015 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
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για  την  οποία  η  Επιτροπή  βαθμολόγησε  με  μόρια  βαρύτητας  μηδέν  (0),  διότι  η  υποψήφια  δικηγόρος  δεν

προσκόμισε ορθή-προγενέστερη απόφαση ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο του Ο.Τ.Α. ή του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού,

όπως ρητώς ορίζεται στην Υπο Ενότητα Β, περίπτωση x, της προκήρυξης.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.

Η υποψήφια Π. Μ. του Δ.  ( αίτηση με α.π.19928/6-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 :

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι : έχει άριστη γνώση της αγγλικής

γλώσσας ως κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος αλλοδαπής, ο οποίος και προσκομίζεται, σύμφωνα με το

ειδικό παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

 Η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη  την  με  αρ.  πρ.  15886/7-5-2018  Προκήρυξη  (  υπο  ενότητα  Β.  Υποβολή

δικαιολογητικών, περ.xiii. “Η γνώση της ξένης γλώσσας η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο

ειδικό παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό  Παράρτημα με

σήμανση έκδοσης “ 14-3-2018 ”, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της

ίδιας  διαδρομής  που  ακολουθείται  και  για  την  αναζήτηση  του  εντύπου  της  αίτησης  δηλαδή:  Κεντρική  σελίδα

Πολίτες  Έντυπα  Διαδικασίες”    και σύμφωνα με το προαναφερθέν παράρτημα, η άριστη  γνώση της ξένης

γλώσσας  αποδεικνύεται  και με  την  κατάθεση  πτυχίου,  προπτυχιακό  ή  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ή  διδακτορικό

δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,  βαθμολόγησε με

δύο (2) μόρια βαρύτητας την κ. Πάσχου για κατοχή τίτλου αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας δύο (2).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Η υποψήφια Π. Μ. του Δ.  ( αίτηση με α.π.19928/6-6-2018 ), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο του από 24-05-2018 πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης  από το  γραφείο  Δημοτικής

Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Θ., από το οποίο προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένη στο Δημοτολόγιο του

Δήμου Θέρμης του Ν.Θεσσαλονίκης στην 2896 οικογενειακή μερίδα του Δημοτολογίου.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  οικογενειακής  κατάστασης  προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά μόρια βαρύτητας μηδέν (0).

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Η  υποψήφια  Π.  Μ.  του  Δ.  (  με  α.π.  αίτησης  19928/6-6-2018),  αξιολογήθηκε  ως  εξελίξιμη  επιστημονικά  και

επαγγελματικά,  με  ενδιαφέρον  για  την  εξελικτική  διαμόρφωση  του  Δικαίου  και  με  σπουδαία  επαγγελματική

εμπειρία  στο  αντικείμενο  της  προκηρυχθείσης  θέσης.  Είναι  ευγενής,  με  ευθύτητα,  ευστοχία,  ακρίβεια  και
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πληρότητα στις απαντήσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της νομικής συμβούλου στον δήμο και διαθέτει εξαιρετική

γνώση του πεδίου της προκηρυχθείσης θέσης και αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της

νομικής συμβούλου αλλά και να συνεργαστεί αρμονικά και δημιουργικά με τον συνάδελφό της νομικό σύμβουλο-

δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω που πρόκειται να επιλεγεί. Είναι μητέρα ενός βρέφους έξι μηνών και από κοινού με τον

σύζυγό της φροντίζει για την ανατροφή του ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα με απόλυτη συνέπεια στα καθήκοντα του

λειτουργήματός της, γεγονός που συνεκτιμήθηκε κατά την αξιολόγηση της προσωπικότητάς της από την επιτροπή.

Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10 )

έλαβε τον βαθμό δέκα (10) (βλ. πρακτικό 12/2020).

Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Π.  Μ.   υποψήφια Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

6,88

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

2

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 2,73

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

11,00

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

5,85

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

2

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 0

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 10

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 40,46 

13. Σ.  Α.

Α. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης.

Ο υποψήφιος Σ. Α. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20118/7-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.2053/13-12-2013 πιστοποίησης πτυχίου με την οποία πιστοποιείται ότι ο Σ. Α.

κρίθηκε  άξιος  του  πτυχίου  του  Τμήματος  Νομικής  της  Σχολής  Νομικών  Οικονομικών  και  Πολιτικών

Επιστημών με βαθμό 7,14 ( επτά και δεκατέσσερα εκατοστά ) « ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
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 Αντίγραφο ( μεταφρασμένο αρμοδίως) του 12-11-2009 μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης “ Ερευνητικό

Δημόσιο  Δίκαιο”  που  απονεμήθηκε  από  το  UNIVERCITE  MONTESQUIEU  –  BORDEAUX  IV

BERDEAUX- FRANCE, αναλυτική βαθμολογία και περίληψη της κατατεθείσας μεταπτυχιακής εργασίας. 

 Την  υπ’ αριθμ.  17-4023/08-07-2010  Πράξης  Προέδρου  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Διεπιστημονικού

Οργανισμού  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (  Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)  με  την  οποία

αναγνωρίζεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τακτικής Παρακολούθησης ενός έτους ( MASTER

DROIT PUBLIC ET SCIENCE POLITIQUE) που απονεμήθηκε από το UNIVERCITE MONTESQUIEU

– BORDEAUX IV BERDEAUX- FRANCE,  την 12-11-2009 στον κ. Σ. Α.. 

 Αντίγραφο ( μεταφρασμένο αρμοδίως) του από 5-12-2013  μεταπτυχιακού διπλώματος “ Επαγγελματικό

Δίκαιο” ειδίκευση Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο  που απονεμήθηκε από το  UNIVERCITΕ  PANTHEON

ASSAS PARIS II, PARIS FRANCE, αναλυτική βαθμολογία και περίληψη της μεταπτυχιακής εργασίας.

 Την  υπ.  αριθμ.  17-4957/9-2-2016   Πράξης  Προέδρου  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Διεπιστημονικού

Οργανισμού  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (  Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)  με  την  οποία

αναγνωρίζεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο που απονεμήθηκε από

το UNIVERCITΕ PANTHEON ASSAS PARIS II, PARIS FRANCE.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή  ως  προς  το  κριτήριο  της  επιστημονικής  κατάρτισης προέβη  στην  βαθμολόγηση  με

συνολικά  μόρια  βαρύτητας  11,14.  Αναλυτικότερα, 7,14 μόρια  (  βασικός  τίτλος  σπουδών)  και  4  μόρια

( μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών).

Β. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής εμπειρίας.

4.  Ο υποψήφιος Σ.  Α.  του  Ν.  (  αίτηση  με  α.π.  20118/7-6-2018),  κατέθεσε  όπως  αναλυτικά αναφέρονται  στα

πρακτικά 4/2019 και 9/2019  :

 Αντίγραφο  του  υπ’ αριθμ.  πρωτ.  5133/06-06-2018  πιστοποιητικού  δικηγορίας  του  Δ.Σ.Θ.  από  το  οποίο

προκύπτει ότι διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Δ. 5296/21-01-2010

( ΦΕΚ 61/01-02-2010 ), εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης την 11-02-2010 με Α.Μ./ Δ.Σ.Θ. 9895,

προήχθη στο Εφετείο με την υπ’  αριθμ.45/21-11-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., ασκεί δικηγορία από 11-02-

2010 έως 06-06-2018, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του καμία πειθαρχική ποινή και δεν παρέχει υπηρεσίες με πάγια

αντιμισθία.

Συνεπώς,  η  Επιτροπή ως  προς  το κριτήριο  της   επαγγελματικής εμπειρίας προέβη στην  βαθμολόγηση με

συνολικά μόρια βαρύτητας 1,77.  Αναλυτικότερα,  μόρια 1,77  ( 3 έτη, 6 μήνες και 17 μέρες δικηγορίας παρ.

Εφέταις).

Επιπλέον, κατέθεσε προς απόδειξη των ουσιαστικών του προσόντων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 τα κάτωθι:

 300



  Αντίγραφο  της  από  03-06-2016 τριτανακοπής  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Β΄ Ακυρωτικό ). Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ. Σ. Α.

 Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης καταχώρησης με αριθμ. ΤΡ87/03-06-2016.

  Αντίγραφο της από  03-04-2017 παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Αφορά

οργανική θέση εκπαιδευτικού.  Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ.  Σ Α Επισυνάπτεται αποδεικτικό

έκθεσης  κατάθεσης για την με αρθμό ΑΚ 4213/14-11-2016 υπόθεση που έχει δικάσιμο 18/05/2017.

  Αντίγραφο του από 08-11-2017 υπομνήματος ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

( Τμήμα Β΄ Ακυρωτικό ) πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ. Σ. Α..

 Αντίγραφο Παρακολούθησης Υπόθεσης με αρ. Κατάθεσης  ΑΚ/4213/20106

  Αντίγραφο της από 21-05-2012 αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά

υπόθεση αυθαιρέτου κτίσματος. Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ. Σ. Α..

  Αντίγραφο της από 21-05-2012 αίτησης αναστολής  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας , αφορά

την παραπάνω υπόθεση.

  Αντίγραφο  της  από 17-12-2015 αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,  αφορά  μισθολογικές  διαφορές.  Πληρεξούσιος  δικηγόρος  ορίστηκε  ο  κ.  Σ.  Α..

Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης με αριθμ. Καταχώρησης ΑΓ/5878/17-12-2015.

  Αντίγραφο της από  06-03-2015 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,

κατά  του  ΝΠΔΔ με  την  επωνυμία  «  Ίδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  –  Ενιαίο  Ταμείο  Ασφάλισης

Μισθωτών » (  ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ),  με  θέμα την  περικοπή συντάξεων,  κατάργηση επιδομάτων εορτών και

αδείας. Πληρεξούσιος δικηγόρος ορίστηκε ο κ. Σ. Α.. Επισυνάπτεται  το υπ’ αριθ. 4515/2015 αποδεικτικό

πράξης κατάθεσης.

  Αντίγραφο προσωρινού κειμένου  Απόφασης δικαστηρίου της 26-04-2018, αφορά την υπόθεση C- 34/17,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ που υπέβαλε το  High

Court (  ανώτερο δικαστήριο , Ιρλανδία ) με απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2017, η οποία περιήλθε στο

Δικαστήριο στις 24 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο της δίκης  Eamonn Donnellan  κατά   The Revenue

Commissioners ( ανυπόγραφο ).

  Αντίγραφο  της από 19-11-2015  γνωμοδότησης στην αγγλική ( μη μεταφρασμένο κείμενο )

  Αντίγραφο της από 09-11-2015 ξενόγλωσσης επιστολής ( μη μεταφρασμένης ) του κ. Σ Α. προς Eamonn

Donnellan v The Revenue Commissioners High Court Record Number: 2014/5209P.

  Αντίγραφο  (  εις  εξαπλούν)  της  από 08-11-2016  Αίτησης  Αναγνώρισης  Δικαιούχων  (  Διαδικασία

Απαλλοτριώσεων ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά της εταιρείας « ΑΤΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ. Σ. Α.. Επισυνάπτεται αντίγραφο του υπ’ αριθμ.

14174/  2016 αποδεικτικού  έκθεσης  κατάθεσης  δικογράφου  καθώς  και  πράξης  ορισμού  συζήτησης

Απαλλοτριώσεις.

  Αντίγραφο  της  από 08-11-2016  αίτησης  αναγνώρισης  δικαιούχων,  ενώπιον  του  Τριμελούς  Εφετείου

Θεσσαλονίκης  κατά  της  εταιρείας  «  Α.  Μ.  Α.Ε  ».  Πληρεξούσιος  δικηγόρος  υπογράφει  ο  κ.  Σ.  Α..

Επισυνάπτεται αποδεικτικό της υπ’ αριθμ.2458/2016 κατάθεσης έκθεσης δικογράφου .

  Αντίγραφο της από  22-09-2016  Ιεραρχικής  Προσφυγής προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας » κατά της υπ’ αριθμ.

Πρωτ. 17254+13627+13590/22-08-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης . Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ. Σ. Α..
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  Αντίγραφο της από 18-11-2016 ενδικοφανούς  προσφυγής προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, κατά της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2131.24/7595/2016 και με αριθμ. Απόφασης 29/2016 Απόφασης του

Κεντρικού Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης. Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ. Σ.  Α.

  Αντίγραφο  της  από  09/01/2015 προσφυγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,   κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  όπως  εκπροσωπείται  εν  προκειμένω  νόμιμα  από  τον

Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αφορά ακύρωση -  μεταρρύθμιση της υπ’ αριθμ.

Πρωτ.675/ΑΧ129/0212-2014 πράξης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας Θράκης , Τμήμα Επιθεώρησης Ασφαλείας

και Υγείας στην Εργασία Α΄ Τομέα Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής. Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ.

Σ.  Α..  Επισυνάπτεται  αντίγραφο  αποδεικτικού  έκθεσης  κατάθεσης  από  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης.

  Αντίγραφο της από 13-01-2015 αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης,  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  όπως  εκπροσωπείται  εν  προκειμένω  νόμιμα  από  τον

Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορά αναστολή εκτέλεσης της υπ΄αριθμ.

Πρωτ.675/ΑΧ129/02-12-2014  πράξης  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  της  Περιφερειακής

Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Α΄ Τομέα Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής .

Πληρεξούσιος δικηγόρος είναι ο κ. Σ. Α.. Επισυνάπτεται αντίγραφο αποδεικτικού έκθεσης κατάθεσης από

το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  καθώς  επίσης  και  αντίγραφο  της  Πράξης  προσδιορισμού

εκδίκασης αναστολών.

  Αντίγραφο της υπ΄αριθμ.154/2015 απόφασης του Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

( Τμήμα Γ΄) ( Διαδικασία αναστολών)

  Αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 17/17-11-2016 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.

  Αντίγραφο  της  από  14-11-2014 αίτησης  ακύρωσης  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης αφορά αίτημα για απόσπαση στο « Κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ατόμων με

αναπηρία  στις  Σέρρες  »  Πληρεξούσιος  δικηγόρος  υπογράφει  ο  κ.  Σ.  Α..  Επισυνάπτεται  αποδεικτικό

έκθεσης κατάθεσης από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ( αρ. Καταχώρησης ΑΚ 441/14-11-2014 )

  Αντίγραφο της  υπ΄αριθμ.  2716/2015  απόφασης του  Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  (  Τμήμα Α΄

Ακυρωτικό ) . Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο Σ. Α.. 

  Αντίγραφο της από 04-05-2015  αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

κατά του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία « Ταμείο Πρόνοιας  Δημοσίων Υπαλλήλων », και  του Ελληνικού

Δημοσίου που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Θέμα: Η θέσπιση

με το ν. 4024/2011 και το ν. 4093/2012 των μέτρων που αφορούν σε περικοπές των εφάπαξ βοηθημάτων

των  δημοσίων  υπαλλήλων  κατά  τρόπο  γενικό.  Πληρεξούσιος  δικηγόρος  υπογράφει  ο  κ.  Σ.  Α..

Επισυνάπτεται αποδεικτικό  Πράξης Κατάθεσης ( αρ. Κατάθεσης 12768/2015 ).

  Αντίγραφο  της  από  17-06-2016 ανακοπής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο

Ασφάλισης  Μισθωμάτων  (  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  και  αφορά  ασφαλιστικές  διαφορές.  Πληρεξούσιος  δικηγόρος

υπογράφει ο κ.  Σ. Α. . Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης ( αρ. Καταχώρησης ΑΚ 2778/17-06-2016).

   Αντίγραφο της από 17-06-2016 αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο

Ασφάλισης  Μισθωτών  (  ΙΚΑ-  ΕΤΑΜ  )  και  αφορά  ασφαλιστικές  διαφορές.  Πληρεξούσιος  δικηγόρος
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υπογράφει ο κ. Σ. Α.. Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης ( αρ. Καταχώρησης ΑΝ322/17-06-

2016 ).

  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 452/2016 απόφασης του Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (

Τμήμα ΙΓ΄) που αφορά την παραπάνω υπόθεση της οποίας πληρεξούσιος δικηγόρος είναι ο κ. Σ. Α..

  Αντίγραφο της από  24-09-2014 γνωμοδότησης σχετικά με ερώτημα για το  αν επιτρέπεται η συμμετοχή

μέλους  της  ΔΕΠ σε  ετερόρρυθμη εταιρεία  ως  ετερόρρυθμος  εταίρος.  Την  γνωμοδότηση  υπογράφει  ο

δικηγόρος κ. Σ. Α..

  Αντίγραφο  της  από  17-12-2015  αγωγής  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Υπουργό Εσωτερικών και αφορά μισθολογικές διαφορές. Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ. Σ. Α.

Επισυνάπτεται αποδεικτικό έκθεσης κατάθεσης ( αρ. Καταχώρησης ΑΓ5879/17-12-2015 ).

  Αντίγραφο της από  09-11-2017  παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, αφορά

πλήρωση θέσης τακτικού Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών με ειδικότητα « Νοσηλευτική » του

Τομέα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης βάσει της

ΔΦ10.1/6934/29-9-2009  προκήρυξης  του  Τμήματος.  Πληρεξούσιος  δικηγόρος  υπογράφει  ο  κ.  Σ.  Α..

Επισυνάπτεται  αποδεικτικό  έκθεσης  κατάθεσης  από  το  Διοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης   (  αρ.

Καταχώρησης Π85/09-11-2017 ).

  Αντίγραφο της από  12-08-2012  αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης,

κατά  του  πρακτικού  της  συνεδρίασης  της  15-02-2012  του  Εκλεκτορικού  Σώματος  του  Τμήματος

Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την πλήρωση δύο θέσεων τακτικού Ε.Π. βαθμίδας

Καθηγητή  Εφαρμογών  με  ειδικότητα  «  Νοσηλευτικής  »  του  Τομέα  Νοσηλευτικής  Ειδικότητας.

Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ. Σ. Α.. Επισυνάπτεται αποδεικτικό κατάθεσης ανυπόγραφο.

  Αντίγραφο της από 02-03-2014 Έφεσης ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της

από 29-04-2013 σιωπηρής απόρριψης επί της με αρ. Πρωτ. 60948/04-05-2011 ενστάσεως ενώπιον της

Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.,  κατά της από 29-04-2013 σιωπηρής

απόρριψης  επί  της  με  αρ.  Πρωτ.  106512/22-07-2011  ενστάσεως  της  Επιτροπής  Ελέγχου  Πράξεων

Κανονισμού Συντάξεων του Γ.Λ.Κ, της με αρ. 02950-2011 Συνταξιοδοτικής Πράξης που φέρει αριθμό

πρωτοκόλλου  70269/2010 της  42ης  Διεύθυνσης   του  Γ.Λ.Κ.  και  τέλος  του  Ελληνικού  Δημοσίου  που

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ. Σ. Α..

  Αντίγραφο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ( τεύχος τρίτο, αρ.φύλλου 879)

  Αντίγραφο της από 13-06-2012 αίτησης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Απονομής Χάριτος

και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας – Τμήμα Απονομής Χάριτος. Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο

κ. Σ. Α..

  Αντίγραφο  της  από  03-04-2014  αίτησης  ακύρωσης  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Εφετείου

Θεσσαλονίκης  ,  κατά  των  παρακάτω  αποφάσεων  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων:  α)

119655/Δ1/30-08-2013  ,  148439/Δ1/11-10-2013  ,  148440/Δ1/11-10-2013,  14509/Δ1/03-02-2014  ,

14511/Δ1/03-02-2014  και κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων.  Επισυνάπτεται  αποδεικτικό  έκθεσης  κατάθεσης  (  αρ.  Καταχώρησης

ΑΚ117/03-04-2014 ).

  Αντίγραφο της υπ’.  Αριθμ. 341/2017  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (  Τμήμα Γ΄

Ακυρωτικό  )  αφορά  εκδίκαση  της  από  13-06-2014  (  ΑΚ  232/13-06-2014  )  αίτησης  ακύρωσης.

Παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Σ. Α..
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  Αντίγραφο της υπ΄αριθμ.  Α101/2018  απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Τμήμα Γ΄),

αφορά  εκδίκαση  έφεσης  με  ημερομηνία  κατάθεσης  16-11-2015   του  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  «

Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  (ΟΑΕΔ)  και  ήδη  «  Ενιαίος  Φορέας  Κοινωνικής

Ασφάλισης ( ΕΦΚΑ) για το οποίο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Σιαπέρας Απόστολος.

 Αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  5357/2017  απόφασης  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης, που αφορά εκδίκαση της προσφυγής με αριθμό καταχώρισης και ημερομηνία κατάθεσης

3682/10-06-2009  της  ανώνυμης  τεχνικής  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «  ΕΛΙΚΑ  Α.Τ.Ε.Ε.»  η  οποία

παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Σ. Α., κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα

Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ( Ι.ΚΑ.- Ε.Τ.Α.Μ.) 

  Αντίγραφο της από  15-07-2016 προσφυγής ενώπιον της Εδικής Επιτροπής,  Μονοπρόσωπης εταιρείας

περιορισμένης  ευθύνης  κατά  της  με  αρ.πρωτ.  3587/26-05-2016  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με θέμα την επιβολή δικαιώματος εμπορίας πόσιμων

υδάτων. Πληρεξούσιος δικηγόρος υπογράφει ο κ. Σ. Α.. 

  Αντίγραφο  διαβιβαστικού   από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας  –  Θράκης/  Γενική  Δ/νση

Εσωτερικής Λειτουργίας/ Δ/νση  Διοίκησης/ Τμήμα Προσωπικού / 2η Ειδική Επιτροπή  του Άρθρου 152

του ν.3463/2006  με θέμα: Αποστολή αντιγράφου απόφασης αρ. 67/2016 προς: α) τον κ. Σ. Α. πληρεξούσιο

δικηγόρο προσφεύγουσας εταιρείας, β) Δήμο Δίου – Ολύμπου και γ) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού

Α.Δ.Μ., -Θ , Νομού Πιερίας.

  Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.  895/2015 απόφασης του Τριμελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

( Τμήμα ΣΤ΄), που αφορά εκδίκαση τη με χρονολογία κατάθεσης 27-09-2007 προσφυγής του ν.π.δ.δ. με

την επωνυμία « Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (  Ο.Α.Ε.Ε.)  κατά του πελάτη του

δικηγόρου κ. Σ. Α..

  Αντίγραφο της  από  20-05-2014 αίτησης ακύρωσης ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

κατά:  α)  του  από  10-02-2014  πρακτικού  του  Εκλεκτορικού  Σώματος  του  Τμήματος  Αισθητικής  και

Κοσμητολογίας  για την πλήρωση μίας τακτικής θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών του τομέα

Αισθητικής ειδικότητας Αισθητικού με εξειδίκευση στην Αισθητική του Τ.Ε.Ι Αθήνας, β) του από 20-02-

2012  πρακτικού  του  Εκλεκτορικού  Σώματος  του  Τμήματος  Αισθητικής  και  Κοσμετολογίας  για  την

πλήρωση μίας τακτικής θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών του τομέα Αισθητικής ειδικότητας

Αισθητικού με εξειδίκευση στην Αισθητική του Τ.Ε.Ι Αθήνας και γ) κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ( Α.Τ.Ε.Ι ). Επισυνάπτεται πράξη κατάθεσης με αρ.

καταχώρησης ΑΚ1068/30-05-2014.

Για τις οποίες η Επιτροπή βαθμολόγησε με  μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι οι υποθέσεις που προσκόμισε ο

υποψήφιος δικηγόρος δεν αφορούν υποθέσεις Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, όπως ρητώς ορίζεται στην προκήρυξη Υπο

Ενότητα Α, περ. vii.  Επιπλέον, η υπόθεση ( αρ. 14 ) βαθμολογείται με μόρια βαρύτητας μηδέν (0), διότι δεν έχει

προσκομιστεί  σχετική  ανάθεση  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  Ν.Π.Δ.Δ.  του  Ο.Τ.Α.,  όπως  ρητώς  ορίζεται  στην

προκήρυξη Υπο Ενότητα Β, περ. x.

Γ. Ως προς το κριτήριο της γνώσης ξένων γλωσσών.
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Ο υποψήφιος Σ. Α. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20118/7-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019  :

Αντίγραφο του από 13-03-2004 πιστοποιητικού επάρκειας στην Αγγλική Γλώσσα από το Πανεπιστήμιο του

MICHIGAN ( Certificate of Proficiency in English ).

Αντίγραφο του από τον 12/1999 πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του CAMBRIDGE (

First Certificate in English ) Με βαθμό C.

Αντίγραφο του από 15-11-2008 διπλώματος εμβάθυνσης στη Γαλλική Γλώσσα ( Dalf C2 ).

Αντίγραφο του  από  03-08-2012 Κρατικού  Πιστοποιητικού  Γλωσσομάθειας  με  το  οποίο  πιστοποιείται  ότι

συμμετείχε επιτυχώς στις εξετάσεις της Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου Α2.

Για την πιστοποίηση της Γερμανικής γλώσσας η Επιτροπή βαθμολόγησε με μόρια βαρύτητας μηδέν (0),

διότι η προκήρυξη ορίζει ρητώς την ύπαρξη επιπέδου τουλάχιστον Β2 και θέτει όριο βαθμολόγησης τις δύο

(2) γλώσσες, Υπο Ενότητα Α, Τρόπος μοριοδότησης.

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της  γνώσης ξένων γλωσσών προέβη στην βαθμολόγηση με συνολικά

μόρια βαρύτητας τέσσερα (4).

Δ. Ως προς το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης.

Ο υποψήφιος Σ. Α. του Ν. ( αίτηση με α.π. 20118/7-6-2018), κατέθεσε όπως αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά

4/2019 και 9/2019 :

 Αντίγραφο  της  από  29-03-2018  βεβαίωσης  του  Τμήματος  Αστικής  &  Δημοτικής  Κατάστασης  του

Υπουργείου Εσωτερικών ( πρώτο φύλλο μόνο ).

Συνεπώς, η Επιτροπή ως προς το  κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης  προέβη στην βαθμολόγηση με

συνολικά  μόρια  βαρύτητας  μηδέν  (0),  διότι  ο  υποψήφιος  προσκόμισε  ελλιπές  πιστοποιητικό  οικογενειακής

κατάστασης, όπως ρητώς ορίζεται στην Υπό Ενότητα Β, περ. iv.

Ε. Ως προς το κριτήριο της προσωπικότητας και της προοπτικής εξέλιξης.

Ο υποψήφιος  Σ. Α.  του Ν. ( με α.π.  αίτησης 20118/7-6-2018),  αξιολογήθηκε ως εξελίξιμος επιστημονικά και

επαγγελματικά με σημαντικές μεταπτυχιακές σπουδές και αξιόλογη εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στον

τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπου και είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον του. Είναι ευγενής, με ευθύτητα,

άνεση και ασφάλεια λόγου, ευστοχία και ακρίβεια στις απαντήσεις του. Η επιτροπή αξιολογεί θετικά τις γνώσεις

του και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την μουσική, αλλά και την δράση του στα πλαίσια του εθελοντισμού υπέρ

ευπαθών ομάδων. Από την συζήτηση  προέκυψε ικανοποιητική θεωρητική γνώση του πεδίου της προκηρυχθείσης

θέσης και διάθεση να εμβαθύνει σε αυτό. Κατόπιν αυτών, με βάση την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται

στην προκήρυξη και με άριστα το δέκα (10) έλαβε τον βαθμό εννέα κόμμα δύο (9,2) ( βλ. πρακτικό 12/2020).
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Η  Επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  τα  ανωτέρω  προέβη  σε  βαθμολόγηση  αυτού  σύμφωνα  και  με  τα

προκαθοριζόμενα από  τη  με  αριθμ.  πρωτ.   15886/7-5-2018 (  Α.Δ.Α.  7Α0ΘΩΡΣ-ΣΦΤ)  Προκήρυξη  του  Δήμου

Θέρμης και αφού προστέθηκαν οι βαθμολογίες της Επιτροπής,  η τελική βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Σ.  Α.   υποψήφιος Παρ   Εφέταις

Κριτήρια μοριοδότησης Μόρια βαρύτητας Βαθμολογία

Βασικός Τίτλος Σπουδών όσα ακριβώς ο ακέραιος και δεκαδικός
αριθμός του βαθμού του πτυχίου

7,14

Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δύο (2) μόρια για κάθε τίτλο σπουδών
με όριο τους δύο (2) μεταπτυχιακούς
τίτλους ή διδακτορικούς τίτλους

4

Επαγγελματική  Εμπειρία  (έτη  ιδιότητας  δικηγόρου  παρ
Αρείω Πάγω)

ένα (1) μόριο για κάθε δύο (2) έτη 1,77

Επαγγελματική  εμπειρία  (  Δικαστηριακή  εκπροσώπηση,
μετά από σχετική ανάθεση)

τέσσερα  (4)  μόρια  ανά  είκοσι  (20)
υποθέσεις 

0

Επαγγελματική  Εμπειρία  (παροχή  νομικών  συμβουλών,
γνωμοδοτήσεων, μετά από σχετική ανάθεση)

τρία (3) μόρια ανά είκοσι (20) νομικές
συμβουλές ή /και γνωμοδοτήσεις

0

Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επίπεδο τουλάχιστον Β2) δύο (2) μόρια για κάθε ξένη γλώσσα
με όριο τις δύο (2) γλώσσες

4

Οικογενειακή Κατάσταση
(ανήλικα τέκνα)

ένα (1) μόριο για κάθε ανήλικο τέκνο 0

Οικογενειακή κατάσταση ( μονογονεϊκή οικογένεια) δύο (2) μόρια -

Προσωπικότητα  και  προοπτική  υπηρεσιακής  και  νομικής
εξέλιξης (προφορική συνέντευξη)

έως δέκα (10) μόρια 9,2

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 26,11 
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Κατόπιν της ανωτέρω βαθμολογίας, προκύπτει η εξής κατάταξη των υποψηφίων για τη θέση Παρ Αρείω  Πάγω, με

βάση τα κριτήρια επιλογής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο υποψηφίου για τη θέση Παρ Αρείω Πάγω Βαθμολογία

1 Μ. Χ. του Α.    (α.π. 19975/7-6-2018) 151,40

2 Ν. Κ. του Α.    (α.π. 20280/8-6-2018) 68,28

3 Κ. Δ.του Χ.    (α.π. 20006/7-6-2018) 32,35

4 Μ. Ι. του Γ.     (α.π.  18193/24-5-2018) 29,497

5 Κ. Γ. του Δ.    ( α.π. 20256/8-6-2018) 29,184

6 Λ. Σ. του Η.    (α.π. 20327/8-6-2018) 24,89

7 Ζ. Κ. του Β.    ( α.π.  19072/31-5-2018) 23,41

8 Π. Α. του Α.    ( α.π. 17559/18-5-2018) 20,74

9 Μ.  Σ.              (α.π.  20485/11-6-2018) 20,50

10 Κ. Α. του Ν.   ( α.π. 20160/8-6-2018) 19,95

11 Α. Β. του Ν.   ( α.π. 20503/11-6-2018)  16,10

 Κατόπιν της ανωτέρω βαθμολογίας, προκύπτει η εξής κατάταξη των υποψηφίων για τη θέση Παρ Εφέταις, με βάση

τα κριτήρια επιλογής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο υποψηφίου για τη θέση Παρ Εφέταις Βαθμολογία

1 Π. Μ. του Δ.    ( α.π. 19928/6-6-2018) 40,46

2 Λ. Γ. του Ε.     ( α.π. 21806/19-6-2018) 40,235

3 Π. Σ.του Ν.     ( α.π. 20021/7-6-2018) 34,57

4 Π. Λ. του Α.    ( α.π. 20060/7-6-2018) 33,62

5 Κ. Μ. του Α.    ( α.π. 20132/7-6-2018) 32,38

6 Μ. Α.του Ι.      ( α.π. 20278/8-6-2018) 29,62

7 Κ. Κ. του Ε.    ( α.π. 20150/8-6-2018) 29,21

8 Ι.  Α. του Σ.     ( α.π. 19610/5-6-2018) 28,89

9 Μ. Σ. του Δ.     ( α.π. 20117/7-6-2018) 28,58

10 Μ. Α.του Ξ.     ( α.π. 20487/11-6-2018) 27,966

11 Ν. Β.-Μ. του Α. ( α.π. 20477/11-6-2018) 26,40

11 Σ. Α. του Ν.        ( α.π. 20118/7-6-2018) 26,11

13 Ξ. Π. του Γ.         ( α.π. 20267/8-6-2018) 25,99
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Εν όψει των ανωτέρω, με βάση τα κριτήρια επιλογής και τα ορισθέντα μόρια βαρύτητας τους, υπερτερεί για την

θέση Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Θέρμης, ο κ.  Μ. Χ.  του Α., έναντι των λοιπών

συνυποψηφίων της, με  συνολική βαθμολογία 151,40  διότι όπως προκύπτει από τα συνημμένα στο φάκελο του

δικαιολογητικά ( βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, πτυχίο, πτυχία ξένης γλώσσας, οικογενειακή

κατάσταση, υποθέσεις δικαστηριακής εκπροσώπησης και παροχής γνωμοδοτήσεων κατόπιν σχετικής ανάθεσης από

το αρμόδιο όργανο Ο. Τ. Α., η αξιολόγηση της προσωπικότητας του και  της  προοπτική εξέλιξης του κ.λ.π.), καθώς

και  την  όλη  παρουσία  του  στην  ατομική  –  προφορική  συνέντευξη  ενώπιον  της  Επιτροπής,  ο  παραπάνω

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για να υπηρετήσει επαρκέστατα τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την

προκήρυξη.

ΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΩΣ  Ο  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ  ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, καθόσον η συνδρομή σωρευτικά

στο πρόσωπο του, των ανωτέρω κριτηρίων, παρέχει τη βεβαιότητα στα μέλη της Επιτροπής, ότι θα είναι σε θέση να

αντιμετωπίσει με απόλυτη επάρκεια, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και προς όφελος του Δήμου Θέρμης, κάθε

είδους νομικά προβλήματα που ο τελευταίος θα αντιμετωπίσει. 

Εν όψει των ανωτέρω, με βάση τα κριτήρια επιλογής και τα ορισθέντα μόρια βαρύτητας τους, υπερτερεί για την

θέση  Παρ  Εφέταις με  σχέση  έμμισθης  εντολής  στο  Δήμο  Θέρμης,  η  κ.  Π.  Μ.  του  Δ.,  έναντι  των  λοιπών

συνυποψηφίων της,  με  συνολική βαθμολογία 40,46 διότι  όπως προκύπτει  από τα συνημμένα στο φάκελο της

δικαιολογητικά ( βιογραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, πτυχίο

ξένης γλώσσας, υποθέσεις δικαστηριακής εκπροσώπησης και παροχής γνωμοδοτήσεων κατόπιν σχετικής ανάθεσης

από το αρμόδιο όργανο Ο. Τ. Α., η αξιολόγηση της προσωπικότητας της και  της  προοπτική εξέλιξης της κ.λ.π.),

καθώς και την όλη παρουσία της της στην ατομική – προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, η παραπάνω

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για να υπηρετήσει επαρκέστατα τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την

προκήρυξη.

ΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΩΣ  Η  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ  ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, καθόσον η συνδρομή σωρευτικά στο

πρόσωπο της των ανωτέρω κριτηρίων, παρέχει τη βεβαιότητα στα μέλη της Επιτροπής, ότι θα είναι σε θέση να

αντιμετωπίσει με απόλυτη επάρκεια, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και προς όφελος του Δήμου Θέρμης, κάθε

είδους νομικά προβλήματα που η τελευταία θα αντιμετωπίσει. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε πρακτικό και αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρόεδρος                                   Τα τακτικά Μέλη                                   

Μένταλη Μαρία-Θωμαή             1  Ανδρουλάκης Ιωάννης                               2.  Πετρίδης Σπυρίδων

                                                     3.Πρωτοπαπαδάκη Μαρία                             4. Παπαδάκη Αθηνά

Η Γραμματέας                                                   

Καραμούτσιου Βασιλική                                               
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