
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

      

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       

      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 12/14-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Θέρµης 

 

 

Αριθµ.Αποφ. 185/2017                     ΘΕΜΑ:  Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής 

εγγράφων νοµικών συµβουλών και 

δέσµευση της σχετικής πίστωσης 

 

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

την 14η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή 

Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 8081/10-3-2017 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  τα  8  µέλη 

,δηλαδή: 

 

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

 

1. Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος    

2. Αγοραστούδη Ευγενία   1. Αναγνώστου Πασχάλης 

3. Αποστόλου Στυλιανός                         

4. Βογιατζής ∆ηµήτριος     

5. Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

6. Καρκατζίνος Νικόλαος 

7. Καρκατζούνης Θεοφάνης 

8. Πράτανος Απόστολος 

    

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ∆ήµου  

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

    

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 13
ο
 θέµα της 

ηµερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη την από 6-3-2017 εισήγηση της ∆/σνης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου για την ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών 

συµβουλών για ζητήµατα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΣ». 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία VALCON Α.Τ.Ε. η οποία κατέθεσε φάκελο µε 

µέση έκπτωση Εµ=44,89% στον δηµόσιο ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό του ∆ήµου 

µας και υπέγραψε σύµβαση στις 3 Αυγούστου 2016.   

 Στα πλαίσια της παραπάνω εργολαβίας έχουν υποβληθεί παρακάτω έγγραφα 

από την εταιρεία VALCON A.T.E. : 

ΑΔΑ: 6ΤΡΚΩΡΣ-ΔΕ6



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

α) Το µε αρ.πρ.7341/6-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα: “Ένσταση στο  

υπ’αρ.6341/24-2-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών”, 

β) Το µε αρ.πρ.7327/6-3-2017έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “∆ήλωση 

∆ιακοπής εργασιών της εργολαβίας”, 

γ) Το µε αρ.πρ.7090/3-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “Υποβολή 

Όχλησης για την πληρωµή του 1ου λογαριασµού”, 

δ) Το µε αρ.πρ.7088/3-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “Αίτηµα 

αναγνώρισης χρέους”, 

ε) Το µε αρ.πρ.6974/3-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “Αίτηση 

Θεραπείας προς τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης”. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται να ανατεθεί σε δικηγόρο η παροχή 

έγγραφων νοµικών συµβουλών καθώς τα θέµατα που τίθενται στα  ανωτέρω 

κατατεθειµένα έγγραφα απαιτούν νοµική γνώση για ορθό χειρισµό τους, 

προκειµένου να αποφευχθούν λάθη από την Υπηρεσία. 

Εκτιµώµενος συνολικός χρόνος απασχόλησης: επτά (7) ώρες 

 Αµοιβή ανά ώρα απασχόλησης: 80 ευρώ/ώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του 

Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), και 

Συνολική αµοιβή (προ ΦΠΑ): 7 ώρες x 80 ευρώ/ώρα = 560,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 

24%) 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί στο δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή 

να αποφασίσει σχετικά.    

 

Έθεσε επίσης υπόψη την από 10-3-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για 

δέσµευση πίστωσης ποσού 694,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.611 πρ/µού οικ. Έτους 

2017 για την αµοιβή του δικηγόρου (α/α  336) και την κάλεσε να αποφασίσει 

σχετικά. Με την αριθ. 166/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε έγκριση 

πραγµατοποίησης της δαπάνης. 

     

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου και τις  

διατάξεις του άρθρου 72 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      µε πλειοψηφία 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827),την 

παροχή εγγράφων νοµικών συµβουλών σχετικά µε για ζητήµατα που προέκυψαν 

κατά την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 

ΚΑΡ∆ΙΑΣ». 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία VALCON Α.Τ.Ε. η οποία κατέθεσε φάκελο µε 

µέση έκπτωση Εµ=44,89% στον δηµόσιο ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό του ∆ήµου 

µας και υπέγραψε σύµβαση στις 3 Αυγούστου 2016.   

 Στα πλαίσια της παραπάνω εργολαβίας έχουν υποβληθεί παρακάτω έγγραφα 

από την εταιρεία VALCON A.T.E. : 

ΑΔΑ: 6ΤΡΚΩΡΣ-ΔΕ6



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

α) Το µε αρ.πρ.7341/6-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα: “Ένσταση στο  

υπ’αρ.6341/24-2-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών”, 

β) Το µε αρ.πρ.7327/6-3-2017έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “∆ήλωση 

∆ιακοπής εργασιών της εργολαβίας”, 

γ) Το µε αρ.πρ.7090/3-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “Υποβολή 

Όχλησης για την πληρωµή του 1ου λογαριασµού”, 

δ) Το µε αρ.πρ.7088/3-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “Αίτηµα 

αναγνώρισης χρέους”, 

ε) Το µε αρ.πρ.6974/3-3-2017 έγγραφο της VALCON A.T.E. µε θέµα “Αίτηση 

Θεραπείας προς τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης” 

Κατόπιν των ανωτέρω, ανατίθεται στο δικηγόρο η παροχή έγγραφων νοµικών 

συµβουλών καθώς τα θέµατα που τίθενται στα  ανωτέρω κατατεθειµένα έγγραφα 

απαιτούν νοµική γνώση για ορθό χειρισµό τους, προκειµένου να αποφευχθούν λάθη 

από την Υπηρεσία. 

 

2.∆εσµεύει πίστωση ποσού  694,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.611 πρ/µού οικ. Έτους 

2017 για την αµοιβή του δικηγόρου (α/α  336). Με την αριθ. 166/2017 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής έγινε έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης. 

 

Τοποθετήθηκαν µε λευκό οι ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος και Αγοραστύδη Ευγενία µε 

τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων. 

Λευκό ψήφισε ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης σύµφωνα µε την πάγια θ΄ση του για 

σύσταση νοµικής υπηρεσίας στο ∆ήµο. 

 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 185/2017.  
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.  

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

 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                         Η   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                               

                                                                                                

                                                                      ΓΕΩΡΓΑΛΗ  ΖΩΗ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: 

α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ 

και σαράντα λεπτών 694,40€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού  

της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης 

καιβ) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016. 

Καταχωρήθηκε µε α/α 336 στο βιβλίο  

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας 

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 36.671,02€  

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας  

Μαϊδου Ελένη 

ΑΔΑ: 6ΤΡΚΩΡΣ-ΔΕ6
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