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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  11/10-3-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 166/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για

αµοιβές  δικηγόρων  σύµφωνα  µε  το  Π.∆.

80/2016

               

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

την  10η-3-2017  ηµέρα  Παρασκευή  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική

Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 7298/6-3-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του

Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010

(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι

υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  και τα  9  µέλη

,δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2.Αγοραστούδη Ευγενία

3.Αναγνώστου Πασχάλης

4.Αποστόλου Στυλιανός                      Κανείς

5.Βογιατζής ∆ηµήτριος  

6.Καραουλάνης ∆ηµήτριος

7.Καρκατζίνος Νικόλαος

8.Καρκατζούνης Θεοφάνης

9.Πράτανος Απόστολος

 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης,

για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

   

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Π.∆. 80/2016 :

Άρθρο 4:

«Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπη-

ρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υπο-

χρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρ-

θρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν.
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4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόµιµη κατά

την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν

έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης

ανάληψης  προηγείται  οποιασδήποτε  άλλης  ενέργειας  πραγµατοποίησης  της  δαπάνης,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα…..»

και άρθρο 2 παραγρ. 2Β :

«Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης  διενεργείται  σε  συνέχεια  της  απόφασης  έγκρισης  πραγµατοποίησης  της

σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα.»

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να εγκριθούν αιτήµατα πραγµατοποίησης δαπανών

για  αµοιβές  δικηγόρων και  έθεσε  υπόψη τα  αιτήµατα των αρµοδίων υπηρεσιών και

συγκεκριµένα: 

1. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  της  ∆/νσης  Πολεοδοµίας   για  αµοιβή

δικηγόρου κατά την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο ακροατήριο του ∆ιοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την 3η/4/2017 όπου θα συζητηθεί η αγωγή της ΟΕ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ  ∆.  &  ΣΙΑ  κατά  του  ∆ήµου  Θέρµης.  Εκτιµώµενο  κόστος

5.542,89€   (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  (σύµφωνα  µε  τον  Κώδικα  περί

∆ικηγόρων Ν. 4149/2013 και ειδικότερα τα άρθρα 63 και 68 περί αµοιβής µε βάση

την αξία του αντικειµένου της δίκης – ήτοι 2% όταν η αξία του αντικειµένου

αγωγής  ανέρχεται  µέχρι  ποσού  200.000,00€  και  1,5%  όταν  ανέρχεται  από

200.001,00€  έως  750.000,00€,  µε  αξία  αντικειµένου  της  παρούσας  αγωγής

231.337,90€)

2. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Αυτοτελούς  Τµήµατος  Τοπικής

Οικονοµικής  Ανάπτυξης   για  αµοιβή  δικηγόρου  κατά  την  εκπροσώπηση  του

∆ήµου  στο  ακροατήριο  του  ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  την

24η/4/2017 όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η ΘΕΟΦΑΝΗ κατά

του ∆ήµου Θέρµης. Εκτιµώµενο κόστος 288,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

3. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Αυτοτελούς  Τµήµατος  Τοπικής

Οικονοµικής  Ανάπτυξης   για  αµοιβή  δικηγόρου  κατά  την  εκπροσώπηση  του

∆ήµου στο ακροατήριο του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

την  7η/4/2017  όπου  θα  συζητηθεί  η  προσφυγή  της  ΟΕ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ∆.

ΠΑΝΙ∆ΗΣ Κ. κατά του ∆ήµου Θέρµης. Εκτιµώµενο κόστος 288,00 ευρώ (πλέον

ΦΠΑ)

4. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης του Τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού  για

αµοιβή  δικηγόρου  κατά  την  εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  στο  ακροατήριο  του

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την 10η/5/2017 όπου θα συζητηθεί η

αγωγή της υπαλλήλου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατά του ∆ήµου Θέρµης.

Εκτιµώµενο  κόστος  921,32  ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)(2%  επί  του

αιτούµενου  ποσού  37.150,00€)  και  του  ενδεικτικού  ποσού  450,00€  για  τα

οδοιπορικά και την ηµερήσια αποζηµίωση του δικηγόρου.

5. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου

για αµοιβή δικηγόρου σχετικά µε την κατάθεση ενόρκων βεβαιώσεων µαρτύρων

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών ύστερα από την κατάθεση αγωγής νοµής

από το ∆ήµο Θέρµης κατά των ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ -  CHRISTIANE

JARDEL. Εκτιµώµενο κόστος 93,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

6. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου

για αµοιβή δικηγόρου για άσκηση προσεπίκλησης µε παρεµπίπτουσα αγωγή στο

Τριµελές  ∆ιοικητικό  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης,  σε  υπόθεση  αγωγής
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αποζηµίωσης του κ. Καλατζή Γεωργίου κατά του ∆ήµου Θέρµης. Εκτιµώµενο

κόστος 504,68€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

7. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου

για  αµοιβή  δικηγόρου  για  παροχή  γνωµοδότησης  σχετικά  µε  την  αίτηση

θεραπείας  της  Ανώνυµης  τεχνικής  εταιρείας  µε  την  επωνυµία  «Κ.Ι.

ΒΑΛΟ∆ΗΜΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µε  διακριτικό  τίτλο

«VALCON Α.Τ.Ε.»  ενώπιον  του  Γενικού  Γραµµατέα  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης.  Εκτιµώµενο  κόστος  694,40€

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)(80€ * 7 ώρες * 24% ΦΠΑ)

8. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου

για αµοιβή δικηγόρου για τον εντοπισµό τίτλων και αιτιών κτήσης εµπραγµάτων

δικαιωµάτων  για  την  υποβολή  δηλώσεων  στο  εθνικό  Κτηµατολόγιο  (περιοχές

Τριλόφου,  Καρδίας,  Αγίας  Παρασκευής)  Εκτιµώµενο  κόστος  4.960,00€

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)(80€ * 50 ώρες * 24% ΦΠΑ)

Ύστερα από τα ανωτέρω η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω αιτηµάτων

πραγµατοποίησης δαπανών και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

       Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου, τις

διατάξεις  του  Ν.  3463/2006,  του  Ν.  3852/2010,  του  Π.∆.  80/2016  και  της  αριθ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1.  Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης  για αµοιβή δικηγόρου κατά την

εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  στο  ακροατήριο  του  ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  την  3η/4/2017  όπου  θα  συζητηθεί  η  αγωγή  της  ΟΕ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ  ∆.  &  ΣΙΑ  κατά  του  ∆ήµου  Θέρµης.  Εκτιµώµενο  κόστος

5.542,89€   (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  (σύµφωνα  µε  τον  Κώδικα  περί

∆ικηγόρων Ν. 4149/2013 και ειδικότερα τα άρθρα 63 και 68 περί αµοιβής µε βάση

την αξία του αντικειµένου της δίκης – ήτοι 2% όταν η αξία του αντικειµένου

αγωγής  ανέρχεται  µέχρι  ποσού  200.000,00€  και  1,5%  όταν  ανέρχεται  από

200.001,00€  έως  750.000,00€,  µε  αξία  αντικειµένου  της  παρούσας  αγωγής

231.337,90€)

2.  Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για αµοιβή δικηγόρου κατά την

εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  στο  ακροατήριο  του  ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  την  24η/4/2017  όπου  θα  συζητηθεί  η  προσφυγή  της

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η  ΘΕΟΦΑΝΗ  κατά  του  ∆ήµου  Θέρµης.  Εκτιµώµενο  κόστος

288,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

3.  Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για αµοιβή δικηγόρου κατά την

εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  στο  ακροατήριο  του  Τριµελούς  ∆ιοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την 7η/4/2017 όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της

ΟΕ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ∆.  ΠΑΝΙ∆ΗΣ  Κ.  κατά  του  ∆ήµου  Θέρµης.  Εκτιµώµενο

κόστος 288,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

4.  Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για αµοιβή δικηγόρου κατά την

εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  στο  ακροατήριο  του  ∆ιοικητικού  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  την  10η/5/2017  όπου  θα  συζητηθεί  η  αγωγή  της  υπαλλήλου
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ κατά του ∆ήµου Θέρµης.  Εκτιµώµενο κόστος

921,32  ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)(2%  επί  του  αιτούµενου  ποσού

37.150,00€)  και  του  ενδεικτικού  ποσού  450,00€  για  τα  οδοιπορικά  και  την

ηµερήσια αποζηµίωση του δικηγόρου.

5. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης   για αµοιβή δικηγόρου σχετικά µε

την  κατάθεση  ενόρκων  βεβαιώσεων  µαρτύρων  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου

Βασιλικών ύστερα από την κατάθεση αγωγής νοµής από το ∆ήµο Θέρµης κατά

των  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ  -  CHRISTIANE JARDEL.  Εκτιµώµενο

κόστος 93,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

6. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για αµοιβή δικηγόρου για άσκηση

προσεπίκλησης µε παρεµπίπτουσα αγωγή στο Τριµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης, σε υπόθεση αγωγής αποζηµίωσης του κ. Καλατζή Γεωργίου κατά

του ∆ήµου Θέρµης. Εκτιµώµενο κόστος 504,68€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

7. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης για παροχή γνωµοδότησης σχετικά

µε την αίτηση θεραπείας της Ανώνυµης τεχνικής εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.Ι.

ΒΑΛΟ∆ΗΜΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  µε  διακριτικό  τίτλο

«VALCON Α.Τ.Ε.»  ενώπιον  του  Γενικού  Γραµµατέα  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης.  Εκτιµώµενο  κόστος  694,40€

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)(80€ * 7 ώρες * 24% ΦΠΑ)

8. Εγκρίνει  το  αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης  για  αµοιβή δικηγόρου για  τον

εντοπισµό τίτλων και αιτιών κτήσης εµπραγµάτων δικαιωµάτων για την υποβολή

δηλώσεων  στο  εθνικό  Κτηµατολόγιο  (περιοχές  Τριλόφου,  Καρδίας,  Αγίας

Παρασκευής) Εκτιµώµενο κόστος 4.960,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)(80€ *

50 ώρες * 24% ΦΠΑ)

Η  παρούσα  απόφαση  υποβάλλεται  στον  Προϊστάµενο  Οικονοµικών  Υπηρεσιών

προκειµένου  να  καταρτίσει  σε  δύο  (2)  αντίτυπα  το  σχέδιο  της  σχετικής  απόφασης

ανάληψης υποχρέωσης και να συντάξει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση

της παρ. 2 του άρθρου 3 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 166/2017

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                        Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

            Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                 

      ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ
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