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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 40/12-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  419/2016                     ΘΕΜΑ: Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής

εγγράφων νοµικών συµβουλών και

δέσµευση της σχετικής πίστωσης

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

την  12η-10-2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η  Οικονοµική

Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 34608/7-10-2016 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  6  µέλη,

δηλαδή:

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

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.Αποστόλου Στυλιανός             1. Καρκατζούνης Θεοφάνης

3.Γεωργαλή Ζωή 2. Αναγνώστου Πασχάλης

4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Πράτανος Απόστολος 

5.Καρκατζίνος Νικόλαος

6.Γκιζάρης Στέργιος

                           

κηρύχτηκε από τον  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 της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερησί-

ας διατάξεως έθεσε υπόψη την από 4-10-2016 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος

Τοπικής  και  Οικονοµικής  Ανάπτυξης  για  την  ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  εγ-

γράφων νοµικών συµβουλών σχετικά µε την απάντηση ή την επίδοση εξωδίκου δη-

λώσεως-απάντησης  από την  υπηρεσία,  σε  εξώδικη  δήλωση-πρόσκληση-διαµαρτυ-

ρία κατοίκου της περιοχής του ∆ήµου Θέρµης.

Συγκεκριµένα, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε στον

∆ήµο  Θέρµης  η   Εξώδικη  ∆ήλωση-Πρόσκληση-∆ιαµαρτυρία  του  κου  Ιβάνοβιτς

Χρήστου  του  Θεοδώρου  και  της  συζύγου  του  Τσοπάνογλου  Πολυξένης  του

Ευθυµίου για λογαριασµό του ανήλικου τέκνου τους Ιβάνοβιτς Κωνσταντίνου του
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οποίου έχουν την επιµέλεια. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή  στις 12/7/2016

στην ∆.Κ.  Τριλόφου ο κος Ιβάνοβιτς Χρήστος και ο ανήλικος γιος του επέβαιναν σε

δίκυκλη  µοτοσυκλέτα  και  δέχτηκαν  εν  κινήσει  επίθεση  από  αδέσποτο  σκυλί  µε

αποτέλεσµα την πτώση τους στο οδόστρωµα, την πρόκληση µικρών υλικών ζηµιών

στο  δίκυκλο  αλλά  κυρίως  τον  σοβαρό  τραυµατισµό  του  ανήλικου  ο  οποίος

µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο Άγιος Παύλος όπου και χειρουργήθηκε.

Οι  δύο  εξωδίκως  δηλούντες  καταστούν  τον  ∆ήµο  Θέρµης   και  τον  ∆ιαδηµοτικό

Σύνδεσµο  Προστασίας  και  Περίθαλψης  Αδέσποτων  Ζώων  Ανατολικής

Θεσσαλονίκης(Σ.Υ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.)  υπεύθυνους  για  τον  τραυµατισµό  του  γιου  τους

και ζητούν από τους αναφερόµενους φορείς εντός πέντε εργάσιµων ηµερών(5) την

καταβολή  του  ποσού  των  πέντε  χιλιάδων  ευρώ(5.000€)  ως  αποζηµίωση  για

σωµατική,ψυχολογική και ηθική βλάβη που υπέστη ο γιος τους και του ποσού των

πεντακοσίων(500€) ως αποζηµίωση για τον πατέρα.

Επειδή  στην  εν  λόγω  εξώδικη  δήλωση  παρατίθενται  νοµικές  αιτιάσεις  και

ορίζεται   χρονική  περίοδος   πέντε(5)  εργάσιµων  ηµερών  για  την  καταβολή  του

αιτούµενου  ποσού  η  υπηρεσία  αιτείται  όπως  ανατεθεί  σε  δικηγόρο  η  παροχή

εγγράφων νοµικών συµβουλών για την απάντηση από την υπηρεσία ή την επίδοση

εξωδίκου δηλώσεως-απάντησης στους ανωτέρω 

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης προϋπολογίζεται σε 3 ώρες

Η αµοιβή ανά ώρα απασχόλησης είναι: 80 ευρώ/ώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του

Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), και

Η συνολική αµοιβή προϋπολογίζεται σε (προ ΦΠΑ): 3 ώρες x 80 ευρώ/ώρα = 240,00

ευρώ προ ΦΠΑ και 297,60 ευρώ µε ΦΠΑ (24%).

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  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  5-10-2016  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για

δέσµευση πίστωσης ποσού 297,60€ (3 ώρες x 80€ =240 πλέον ΦΠΑ 24% ) σε βάρος

του Κ.Α. 02.00.611 πρ/µού οικ. Έτους 2016 για την αµοιβή του δικηγόρου (α/α  749)

και την κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.

   

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

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

                                            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  την  απάντηση   ή  την

επίδοση εξωδίκου δηλώσεως-απάντησης από την υπηρεσία, στην από 4-10-

2016 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση-διαµαρτυρία του κου Ιβάνοβιτς Χρήστου

του Θεοδώρου και της συζύγου του Τσοπάνογλου Πολυξένης του Ευθυµίου

για  λογαριασµό  του  ανήλικου  τέκνου  τους  Ιβάνοβιτς  Κωνσταντίνου  του

οποίου έχουν την επιµέλεια.
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2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού  297,60€ (3 ώρες x 80€ =240 πλέον ΦΠΑ 24% ) σε

βάρος  του  Κ.Α.  02.00.611  πρ/µού  οικ.  Έτους  2016  για  την  αµοιβή  του

δικηγόρου (α/α 749)

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος µε τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 419/2016.

    

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                         Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              

                                                                                               

                                                                              ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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