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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 9/10-4-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 
 

Αριθ. Απόφασης : 60/2017        ΘΕΜΑ : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή 

γνωμοδότησης επί της με αριθ. 1184/20-3-2017 αίτησης 

της αναδόχου του κυλικείου ΚΑΠΗ Καρδίας»                                                                              
                                                                       

Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 

πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 10-4-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ, συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» μετά από την με αριθ. 1493/5-

4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και 

στον Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 12,  δηλαδή :  

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος 1. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 3. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 

4. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

5. ΜΑΥΡΟΥ ΧΙΟΝΙΑ, αναπλ. μέλος της ΣΚΙΖΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

 

6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

7. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  

8. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

9. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

10. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

11. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

12. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 

        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική, Προϊσταμένη Διοικητικού του 

Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη, Διευθύντρια 

Διοικητικού-Οικονομικού.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα  της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 Την με αριθ. 1184/20-3-2017 επιστολή της αναδόχου του κυλικείου ΚΑΠΗ Καρδίας κ. 

Βασιλικής Λεβέντη, η οποία επικαλούμενη τον ανεπαρκή κύκλο εργασιών της επιχείρησής 

της, καθώς και την οικονομική αδυναμία καταβολής των μισθωμάτων του κυλικείου και των 

λοιπών υποχρεώσεών της (ασφαλιστικές εισφορές, εφορία), ζητεί την λύση της μισθώσεως 

και ανακοινώνει στο ΝΠΔΔ την παύση εργασιών του κυλικείου, γιατί οι εισπράξεις του δεν 

ανταποκρίνονται στα έξοδα 

 το από 11/1/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», όπου αφού προηγήθηκε η 

τήρηση των κατά νόμο διατυπώσεων προκηρύξεως και πλειοδοτικού διαγωνισμού, 
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εκμίσθωσε προς την κ. Βασιλική Λεβέντη το κυλικείο του ΚΑΠΗ Καρδίας, έναντι μηνιαίου 

μισθώματος 220,00 ευρώ. Η διάρκεια της μισθώσεως συμφωνήθηκε τριετής, αρχομένη από 

της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Βοϊτσίδη 
Μόσχο (ΑΜ 1875) για την παροχή γνωμοδότησης, επί της με αριθ. 1184/20-3-2017 επιστολής 
της αναδόχου του κυλικείου ΚΑΠΗ Καρδίας κ. Βασιλική Λεβέντη, η οποία δηλώνει αδυναμία να 
καταβάλλει τα μισθώματα και ζητεί την λύση της μισθώσεως, όπως επίσης να αναφέρονται και 
τα δικαιώματα που έχει το ΝΠΔΔ απέναντί της. Πρότεινε επίσης να καθορισθεί ως αποζημίωση 
βάσει του Κώδικα Δικηγόρων, το ποσό των 160,00 € (2 ώρες απασχόλησης χ 80,00 € / ώρα),  
άνευ ΦΠΑ 24% λόγω απαλλαγής ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων για το έτος 2017, βάσει του 
Κώδικα Δικηγόρων  

 

Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   
 

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όλα τα σχετικά και την  

εισήγηση του Προέδρου του 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα   
  

Αναθέτει στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Βοϊτσίδη Μόσχο (ΑΜ 1875), τη σύνταξη 
γνωμοδότηση επί της με αριθ. 1184/20-3-2017 επιστολής της αναδόχου του κυλικείου ΚΑΠΗ 
Καρδίας κ. Βασιλική Λεβέντη, καθώς δηλώνει αδυναμία να καταβάλλει τα μισθώματα και ζητεί 
την λύση της μισθώσεως, όπως επίσης να αναφέρονται στη γνωμάτευση και τα δικαιώματα που 
έχει το ΝΠΔΔ απέναντί της.   

 

 

Καθορίζει ως αποζημίωση το ποσό των 160,00 € (2 ώρες απασχόλησης χ 80,00 € / ώρα),  
άνευ ΦΠΑ 24% λόγω απαλλαγής ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων για το έτος 2017, βάσει του 
Κώδικα Δικηγόρων  

 

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

ΝΠΔΔ, προκειμένου να προβεί στην  έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 2 

παρ.2β του ΠΔ 80/2016) .   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2017.  

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής  

  
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.   

 

                                                                                                       ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ    

/  
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