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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. 15/28-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ή-

µου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  218/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για

αµοιβές  δικηγόρων  σύµφωνα  µε  το  Π.∆.

80/2016

               

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

την 28η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή

Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 9904/24-3-2017 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  7  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           2. Καρκατζούνης Θεοφάνης         

4.Βογιατζής ∆ηµήτριος  

5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.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 10ο 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.

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
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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  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου για  αµοιβή

δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς

απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές) της µε αριθ.

καταθ.  ΠΡ975/25.11.2014  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα : 
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ975/25.11.2014  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπήγαδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
του από 25.8.2014 «τεύχους εκκαθάρισης τεχνικού και οικονοµικού αντικειµένου»
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης, και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς την προαναφερόµενη πράξη.

Το προαναφερθέν τεύχος εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονοµικού αντικειµένου
της ανωτέρω µελέτης συντάχθηκε από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της µελέτης
(∆ιεύθυνση  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης)  στο  πλαίσιο  της  συµµόρφωσης  του
∆ήµου προς την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ΕΕ επί της υπόθεσης C-
601/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

Το  ιδιάζον  αντικείµενο  της  υπόθεσης,  αλλά  και  η  κρισιµότητα  αυτής,  αφού
αποτελεί  µέρος της γενικότερης υπόθεσης του ∆ήµου Θέρµης µε την εταιρεία
«ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ  –  ∆.  ΜΑΜΟΥΝΗΣ  &  ΣΙΑ»,
υπόθεση που σχετίζεται µε το ζήτηµα της συµµόρφωσης του ∆ήµου Θέρµης προς
την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ΕΕ επί της υπόθεσης C-601/2010,
απαιτούν ειδική υποστήριξη του ∆ήµου από νοµικό σύµβουλο, µε ειδικές γνώσεις
και  ιδιάζουσα  εµπειρία  στο  ∆ίκαιο  των  δηµοσίων  συµβάσεων  µελετών,  σε
συνδυασµό µε το γενικό  διοικητικό ∆ίκαιο,  µε  το  συνταγµατικό ∆ίκαιο,  µε  το
∆ίκαιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  το  διεθνές  ∆ίκαιο.  Επιπλέον,  το  ζήτηµα
συµπλέκεται και µε προηγούµενες διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις
του ∆ΕφΘ και του ΣτΕ.

Λόγω  της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της  εξειδικευµένης  γνώσης  και
εµπειρίας που απαιτείται για την παροχή των ως άνω νοµικών υπηρεσιών,  την
πολυπλοκότητα και το ειδικό αντικείµενο των εργασιών, η δαπάνη εκτιµάται σε
χίλια πεντακόσια ευρώ, προ ΦΠΑ (€1.500,00) και χίλια οκτακόσια εξήντα ευρώ µε
ΦΠΑ (24%) (€1.860,00).

ΑΔΑ: 6ΠΝΤΩΡΣ-9Κ4



 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

2. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου για  αµοιβή

δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς

απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές) της µε αριθ.

καταθ.  ΠΡ568/23.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα : 
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ568/23.9.2015  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπήγαδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
της  τεκµαιρόµενης  σιωπηρής  απόρριψης  από  τον  Γενικό  Γραµµατέα  της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  (Α∆ΜΘ)  της  από  22.1.2015
αίτησης  θεραπείας  κατά  της  τεκµαιρόµενης  σιωπηρής  απόρριψης  από  το
∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Θέρµης  της  από  10.10.2014  ένστασης  κατά  του  από
25.8.2014  «τεύχους  εκκαθάρισης  τεχνικού  και  οικονοµικού  αντικειµένου»  της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης,
του από 25.8.2014 «τεύχους εκκαθάρισης τεχνικού και οικονοµικού αντικειµένου»
της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης, και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς την προαναφερόµενη πράξη.

Το προαναφερθέν τεύχος εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονοµικού αντικειµένου
της ανωτέρω µελέτης συντάχθηκε από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της µελέτης
(∆ιεύθυνση  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης)  στο  πλαίσιο  της  συµµόρφωσης  του
∆ήµου προς την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ΕΕ επί της υπόθεσης C-
601/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

Οµοίως  όπως  προηγουµένως,  λόγω της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της
εξειδικευµένης  γνώσης και  εµπειρίας  που  απαιτείται   η  δαπάνη εκτιµάται  σε
οκτακόσια ευρώ, προ ΦΠΑ (€800,00) και εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ µε ΦΠΑ
(24%) (€992,00).

3. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου για  αµοιβή

δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς

απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές) της µε αριθ.

καταθ.  ΠΡ567/29.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα : 
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ567/29.9.2015  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπηγάδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
της  µε  αριθ.  πρωτ.  59972+59274+55187/31.8.2015  απόφασης  του  Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α∆ΜΘ),
της µε αριθ. 498/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης µε
θέµα  «Ενδιάµεση  εκκαθάριση  της  συµβατικής  σχέσης  και  ολοκλήρωση  της
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συµµόρφωσης  του  ∆ήµου  Θέρµης  στην  από  27.10.2011  (υπόθεση  C-601/10)
απόφαση  του  ∆ικαστηρίου  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (∆ΕΕ) και  στην υπ’ αριθ.
πρωτ.  2008/4765  C(2014)  3221  final/10.7.2014  Προειδοποιητική  Επιστολή  της
Επιτροπής της ΕΕ λόγω της µη ισχύος της συµπληρωµατικής σύµβασης µε αριθ.
8815/20.8.2007 της µελέτης «Ι. Μελέτη Γ.Π.Σ. Καποδιστριακού ∆ήµου Βασιλικών
και ΙΙ. Μελετών Κτηµατογράφησης – Πολεοδόµησης – Πράξης Εφαρµογής α) σε
περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών,  όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β)
Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης εφαρµογής περιοχών οριοθετηµένων
µε απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου,
Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών»», και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς τις προαναφερόµενες πράξεις.

Η µε αριθ.  498/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  ∆ήµου Θέρµης
εκδόθηκε στο πλαίσιο της συµµόρφωσης του ∆ήµου προς την απόφαση της 27ης

Οκτωβρίου  2011  του  ∆ΕΕ  επί  της  υπόθεσης  C-601/2010  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  κατά  της  Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  η
εταιρεία  «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  –  ∆.  ΜΑΜΟΥΝΗΣ  &
ΣΙΑ» άσκησε αίτηση θεραπείας,  η οποία απορρίφθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
59972+59274+55187/31.8.2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Α∆ΜΘ.

Οµοίως  όπως  προηγουµένως,  λόγω της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της
εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται  η δαπάνη εκτιµάται σε τρεις
χιλιάδες ευρώ, προ ΦΠΑ (€3.000,00) και τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ µε
ΦΠΑ (24%) (€3.720,00)

4. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου  για  αµοιβή
δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς
απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές) της µε αριθ.
καταθ.  ΠΡ504/3.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα : 
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ504/3.9.2015  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπηγάδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
της  τεκµαιρόµενης  σιωπηρής  απόρριψης  από  τον  Γενικό  Γραµµατέα  της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  (ΓΓ  της  Α∆ΜΘ)  της  από
6.3.2015 αίτησης θεραπείας,
της σιωπηρής απόρριψης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης της από 24.12.2014
ένστασης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 7925/28.11.2014 (ορθή επανάληψη 11.12.2014)
απόφασης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης και του υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 7922/28.11.2014 πορίσµατος συνοπτικού ελέγχου επάρκειας των µελετών των
πιστοποιήσεων 4ης, 5ης και 6ης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης κατά το
µέρος που αφορά στην 6η πιστοποίηση,
της υπ’ αριθ. 76/6.3.2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, µε την
οποία απορρίφθηκε η από 24.12.2014 ένσταση, και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς τις προαναφερόµενες πράξεις.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7925/28.11.2014 (ορθή επανάληψη 11.12.2014) απόφαση
της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης  ανακλήθηκε  µερικώς  η  6η

πιστοποίηση της σύµβασης της ανωτέρω µελέτης, µετά από την έκδοση του υπ’
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αριθ. πρωτ. οικ. 7922/28.11.2014 πορίσµατος συνοπτικού ελέγχου επάρκειας των
µελετών  των  πιστοποιήσεων  4ης,  5ης και  6ης που  συνέταξε  η  ∆ιεύθυνση
Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης, ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ανωτέρω µελέτης.
Κατά  των  πράξεων  αυτών,  η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆.  ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» άσκησε την από 24.12.2014 ένσταση
ενώπιον  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  η  οποία  απορρίφθηκε  µε  την  υπ’ αριθ.
76/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και την από 6.3.2015 αίτηση
θεραπείας, ενώπιον του ΓΓ της Α∆ΜΘ, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρά.

Οι  προαναφερθείσες  πράξεις  της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης
εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συµµόρφωσης του ∆ήµου προς την απόφαση της 27ης

Οκτωβρίου  2011  του  ∆ΕΕ  επί  της  υπόθεσης  C-601/2010  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

Οµοίως  όπως  προηγουµένως,  λόγω της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της
εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται  η δαπάνη εκτιµάται σε χίλια
ευρώ, προ ΦΠΑ (€1.000,00) και χίλια διακόσια σαράντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%)
(€1.240,00).

5. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου  για  αµοιβή
δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς
απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές) της µε αριθ.
καταθ.  ΠΡ503/3.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα:
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ503/3.9.2015  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπηγάδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
της  τεκµαιρόµενης  σιωπηρής  απόρριψης  από  τον  Γενικό  Γραµµατέα  της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  (ΓΓ  της  Α∆ΜΘ)  της  από
6.3.2015 αίτησης θεραπείας,
της σιωπηρής απόρριψης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης της από 24.12.2014
ένστασης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 7924/28.11.2014 (ορθή επανάληψη 11.12.2014)
απόφασης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης και του υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 7922/28.11.2014 πορίσµατος συνοπτικού ελέγχου επάρκειας των µελετών των
πιστοποιήσεων 4ης, 5ης και 6ης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης κατά το
µέρος που αφορά στην 5η πιστοποίηση,
της υπ’ αριθ. 76/6.3.2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, µε την
οποία απορρίφθηκε η από 24.12.2014 ένσταση, και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς τις προαναφερόµενες πράξεις.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7924/28.11.2014 (ορθή επανάληψη 11.12.2014) απόφαση
της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης  ανακλήθηκε  µερικώς  η  5η

πιστοποίηση της σύµβασης της ανωτέρω µελέτης, µετά από την έκδοση του υπ’
αριθ. πρωτ. οικ. 7922/28.11.2014 πορίσµατος συνοπτικού ελέγχου επάρκειας των
µελετών  των  πιστοποιήσεων  4ης,  5ης και  6ης που  συνέταξε  η  ∆ιεύθυνση
Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης, ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ανωτέρω µελέτης.
Κατά  των  πράξεων  αυτών,  η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆.  ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» άσκησε την από 24.12.2014 ένσταση
ενώπιον  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  η  οποία  απορρίφθηκε  µε  την  υπ’ αριθ.
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76/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και την από 6.3.2015 αίτηση
θεραπείας, ενώπιον του ΓΓ της Α∆ΜΘ, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρά.

Οι  προαναφερθείσες  πράξεις  της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης
εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συµµόρφωσης του ∆ήµου προς την απόφαση της 27ης

Οκτωβρίου  2011  του  ∆ΕΕ  επί  της  υπόθεσης  C-601/2010  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

Οµοίως  όπως  προηγουµένως,  λόγω της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της
εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται  η δαπάνη εκτιµάται σε χίλια
ευρώ, προ ΦΠΑ (€1.000,00) και χίλια διακόσια σαράντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%)
(€1.240,00)

6. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου  για  αµοιβή
δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς
απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές) της µε αριθ.
καταθ.  ΠΡ502/3.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα:
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ502/3.9.2015  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπηγάδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
της  τεκµαιρόµενης  σιωπηρής  απόρριψης  από  τον  Γενικό  Γραµµατέα  της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  (ΓΓ  της  Α∆ΜΘ)  της  από
6.3.2015 αίτησης θεραπείας,
της σιωπηρής απόρριψης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης της από 24.12.2014
ένστασης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ.  7860/28.11.2014 απόφασης της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης  και  του  υπ’  αριθ.  πρωτ.  οικ.  7922/28.11.2014
πορίσµατος συνοπτικού ελέγχου επάρκειας των µελετών των πιστοποιήσεων 4ης,
5ης και 6ης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης κατά το µέρος που αφορά
στην 4η πιστοποίηση,
της υπ’ αριθ. 76/6.3.2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, µε την
οποία απορρίφθηκε η από 24.12.2014 ένσταση, και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς τις προαναφερόµενες πράξεις.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7860/28.11.2014 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
∆ήµου  Θέρµης  ανακλήθηκε  µερικώς  η  4η πιστοποίηση  της  σύµβασης  της
ανωτέρω µελέτης, µετά από την έκδοση του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7922/28.11.2014
πορίσµατος συνοπτικού ελέγχου επάρκειας των µελετών των πιστοποιήσεων 4ης,
5ης και  6ης που  συνέταξε  η  ∆ιεύθυνση  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης,  ως
∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  της  ανωτέρω  µελέτης.  Κατά  των  πράξεων  αυτών,  η
εταιρεία  «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  –  ∆.  ΜΑΜΟΥΝΗΣ  &
ΣΙΑ» άσκησε την από 24.12.2014 ένσταση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία απορρίφθηκε µε την υπ’ αριθ. 76/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
καθώς και την από 6.3.2015 αίτηση θεραπείας, ενώπιον του ΓΓ της Α∆ΜΘ, η
οποία απορρίφθηκε σιωπηρά.

Οι  προαναφερθείσες  πράξεις  της  ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας  ∆ήµου  Θέρµης
εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συµµόρφωσης του ∆ήµου προς την απόφαση της 27ης

Οκτωβρίου  2011  του  ∆ΕΕ  επί  της  υπόθεσης  C-601/2010  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
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Οµοίως  όπως  προηγουµένως,  λόγω της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της
εξειδικευµένης  γνώσης και  εµπειρίας  που  απαιτείται   η  δαπάνη εκτιµάται  σε
τέσσερις χιλιάδες ευρώ, προ ΦΠΑ (€4.000,00) και τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια
εξήντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€4.960,00)

7. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου  για  αµοιβή
δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς
απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές) της µε αριθ.
καταθ.  ΠΡ424/19.7.2013  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα:
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ424/19.7.2013  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπηγάδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
της µε αριθ. 265/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς την προαναφερόµενη πράξη.

Η µε αριθ. 265/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης µε
θέµα: «Περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συµµόρφωσης
του  ∆ήµου  Θέρµης  προς  το  περιεχόµενο  της  από  27.10.2011  απόφασης  του
∆ικαστηρίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (υπ’ αριθ.  23257/6.6.2013  έγγραφο  του
Υπουργείου Εσωτερικών και υπ’ αριθ. πρωτ. 47495/19.6.2013 έγγραφο του ΓΓ της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης)»  εκδόθηκε  στο  πλαίσιο  της
συµµόρφωσης του ∆ήµου προς την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ΕΕ
επί της υπόθεσης C-601/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας.

Οµοίως  όπως  προηγουµένως,  λόγω της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της
εξειδικευµένης  γνώσης και  εµπειρίας  που  απαιτείται   η  δαπάνη εκτιµάται  σε
τέσσερις  χιλιάδες  πεντακόσια  ευρώ,  προ  ΦΠΑ (€4.500,00)  και  πέντε  χιλιάδες
πεντακόσια ογδόντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€5.580,00)

8. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  του  Γραφείου  ∆ηµάρχου  για  αµοιβή
δικηγόρου σχετικά µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς
απόκρουση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Β 3µελές)  της µε αριθ.
καταθ.  ΠΡ33/21.1.2014  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»

Συγκεκριµένα:
Με  την  υπ’  αριθ. καταθ.  ΠΡ33/21.1.2014  Προσφυγή η  εταιρεία  «ΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», µία εκ των
αναδόχων  της  µελέτης  µε  τίτλο  «Ι. Μελέτη  Γ.Π.Σ.  Καποδιστριακού  ∆ήµου
Βασιλικών  και  ΙΙ.  Μελετών  Κτηµατογράφησης  –  Πολεοδόµησης  –  Πράξης
Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον
Γ.Π.Σ.  και  β)  Κτηµατογράφησης,  Πολεοδόµησης,  Πράξης  εφαρµογής  περιοχών
οριοθετηµένων  µε  απόφαση  Νοµάρχη  στους  οικισµούς  Λακκιάς,  Μονοπηγάδου,
Αγίου  Αντωνίου,  Περιστεράς,  Λιβαδίου  και  Αγίας  Παρασκευής  του  ∆ήµου
Βασιλικών» ζητά την ακύρωση:
της µε αριθ. 265/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης,
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της  τεκµαιρόµενης  σιωπηρής  απόρριψης  της  υπ’ αριθ.  πρωτ.  55650/18.7.2013
αίτησης  θεραπείας  που  άσκησε  κατά  της  υπ’ αριθ.  265/2013  απόφασης  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, και
κάθε άλλης πράξης ή παράλειψης συναφούς προς τις προαναφερόµενες πράξεις.

Η µε αριθ. 265/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης µε
θέµα: «Περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συµµόρφωσης
του  ∆ήµου  Θέρµης  προς  το  περιεχόµενο  της  από  27.10.2011  απόφασης  του
∆ικαστηρίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (υπ’ αριθ.  23257/6.6.2013  έγγραφο  του
Υπουργείου Εσωτερικών και υπ’ αριθ. πρωτ. 47495/19.6.2013 έγγραφο του ΓΓ της
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης)»  εκδόθηκε  στο  πλαίσιο  της
συµµόρφωσης του ∆ήµου προς την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2011 του ∆ΕΕ
επί της υπόθεσης C-601/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας.  Κατά  της  απόφασης  αυτής,  η  προσφεύγουσα  άσκησε  την  από
16.7.2013  αίτηση  θεραπείας  ενώπιον  του  ΓΓ της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρά.

Οµοίως  όπως  προηγουµένως,  λόγω της  σπουδαιότητας  της  υπόθεσης  και  της
εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται  η δαπάνη εκτιµάται σε χίλια
πεντακόσια ευρώ, προ ΦΠΑ (€1.500,00) και χίλια οκτακόσια εξήντα ευρώ µε ΦΠΑ
(24%) (€1.860,00).

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 σχετικά µε

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)  της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ975/25.11.2014  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ». Εκτιµώµενο κόστος χίλια πεντακόσια

ευρώ, προ ΦΠΑ (€1.500,00) και χίλια οκτακόσια εξήντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%)

(€1.860,00).

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

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)  της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ568/23.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ». Εκτιµώµενο κόστος οκτακόσια ευρώ,

προ ΦΠΑ (€800,00) και εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€992,00).

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

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)  της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ567/29.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ  –  ∆.  ΜΑΜΟΥΝΗΣ  &  ΣΙΑ».  Εκτιµώµενο  κόστος  τρεις  χιλιάδες

επτακόσια είκοσι ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€3.720,00)

ΑΔΑ: 6ΠΝΤΩΡΣ-9Κ4



 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

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

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)  της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ504/3.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ».  Εκτιµώµενο κόστος χίλια ευρώ, προ

ΦΠΑ (€1.000,00) και χίλια διακόσια σαράντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€1.240,00).

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

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)  της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ503/3.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ».  Εκτιµώµενο κόστος χίλια ευρώ, προ

ΦΠΑ (€1.000,00) και χίλια διακόσια σαράντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€1.240,00).

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

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)  της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ502/3.9.2015  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ». Εκτιµώµενο κόστος τέσσερις χιλιάδες

ευρώ, προ ΦΠΑ (€4.000,00)  και  τέσσερις  χιλιάδες  εννιακόσια  εξήντα ευρώ µε

ΦΠΑ (24%) (€4.960,00).

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

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)  της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ424/19.7.2013  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ». Εκτιµώµενο κόστος τέσσερις χιλιάδες

πεντακόσια ευρώ, προ ΦΠΑ (€4.500,00) και πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα

ευρώ µε ΦΠΑ (24%) (€5.580,00)

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

µε την παράσταση και σύνταξη υποµνήµατος του ∆ήµου προς απόκρουση στο

∆ιοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  (Τµήµα  Β  3µελές)   της  µε  αριθ.  καταθ.

ΠΡ33/21.1.2014  Προσφυγής  της  εταιρείας  «ΓΑΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ». Εκτιµώµενο κόστος  χίλια πεντακόσια

ευρώ, προ ΦΠΑ (€1.500,00) και χίλια οκτακόσια εξήντα ευρώ µε ΦΠΑ (24%)

(€1.860,00).

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.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 218/2017

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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