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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης 10/2018
Ημερ. Απόφασης 4/3/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 3 / 2018 από 4/3/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 4 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.828/28/2/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 3
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας σύνταξη και
κατάθεση υπομνήματος για τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Ν. Αγάλλου του Σταματίου ενώπιον της
Πταισματοδίκη Βόλου επί μηνύσεως Ιάσονα Αποστολάκη, για αποδιδόμενη υποβάθμιση
περιβάλλοντος σχετικά με τη χρήση σκωρίας στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας, β)έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης 372,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε
γνωστό ότι, Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν
δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία.
Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή
Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή
από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη
που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
Στο Δήμο μας έχει προκύψει το θέμα που αφορά στην λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας, σύνταξη και
κατάθεση υπομνήματος για τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Αγάλλου του Σταματίου, ενώπιον της Πταισματοδίκη
Βόλου, στις 22-02-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή κλήση, σε προκαταρκτική εξέταση, επί μηνύσεως
Ιάσονα Αποστολάκη, για αποδιδόμενη υποβάθμιση περιβάλλοντος, σχετικά με τη χρήση σκωρίας στον ΧΥΤΑ του
ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας, στο ΔΣ του οποίου μετείχε ως Δημοτικός Σύμβουλος Αλοννήσου. Η ανάθεση νομικής
υποστήριξης του Δημοτικού Συμβούλου, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017, για τη νομική
υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών Δήμων και νομικών προσώπων αυτών, που αντικατέστησε την περίπτωση στ΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, καθόσον το αποδιδόμενο αδίκημα αφορά στην ενάσκηση των
νομίμων καθηκόντων και στην εκτέλεση της υπηρεσίας του Δημοτικού Συμβούλου και δεν πρόκειται για ποινική
δίωξη ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Ο δικηγόρος Στέφανος Η. Καραγεώργος με την από 20/02/2018 προσφορά του, πρότεινε ως αμοιβή για την ανωτέρω
υπηρεσία το ποσό των 300,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% από 72,00 ευρώ και συνολικά 372,00 ευρώ.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2018 πίστωση ύψους 10.000,00 ευρώ, στον Κ.Α. 00.6111.01 των εξόδων με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και

ΑΔΑ: ΩΟΚΝΩΨ6-ΓΣΧ

συμβολαιογράφων», από Τακτικά Έσοδα του Δήμου, ο οποίος ψηφίσθηκε με την Αριθ. 29/26.01.2018, (ΑΔΑ:
ΩΨΞΑΩΨ6-Ν2Ζ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 199/14203/13.02.2018, (ΑΔΑ:
ΩΕ1ΖΟΡ10-47Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 το άρθρο 281 του Ν.3463/06
 τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων)
 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου στον K.A. 00.6111.01
 Την από 26/02/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 264 .
Καλείται να αποφασίσει, ως εξής:
Α) Toν ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για τη λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας, σύνταξη και κατάθεση
υπομνήματος για τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Αγάλλου του Σταματίου, ενώπιον της Πταισματοδίκη Βόλου, στις
22-02-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή κλήση, σε προκαταρκτική εξέταση, επί μηνύσεως Ιάσονα
Αποστολάκη, για αποδιδόμενη υποβάθμιση περιβάλλοντος, σχετικά με τη χρήση σκωρίας στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ Ν.
Μαγνησίας, στο ΔΣ του οποίου μετείχε ως Δημοτικός Σύμβουλος Αλοννήσου. Η ανάθεση νομικής υποστήριξης του
Δημοτικού Συμβούλου, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017, για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων
και αιρετών Δήμων και νομικών προσώπων αυτών, που αντικατέστησε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, καθόσον το αποδιδόμενο αδίκημα αφορά στην ενάσκηση των νομίμων καθηκόντων
και στην εκτέλεση της υπηρεσίας του Δημοτικού Συμβούλου και δεν πρόκειται για ποινική δίωξη ύστερα από
καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Για την εκτέλεση της υπηρεσίας προτείνεται ο Δικηγόρος, κος Στέφανος H. Καραγεώργος.
Β) Την έγκριση της αμοιβής του δικηγόρου, ύψους 300,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% από 72,00 ευρώ και συνολικά
372,00 ευρώ.
Γ) Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ύψους 372,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σε
βάρος του Κ.Α. 00.6111.01 των εξόδων με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018, από τακτικά έσοδα του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Α) Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου , τον δικηγόρο Βόλου κ. Στέφανο H. Καραγεώργο για τη λήψη
αντιγράφων ποινικής δικογραφίας, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος για τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο
Αγάλλου του Σταματίου, ενώπιον της Πταισματοδίκη Βόλου, στις 22-02-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από
αναβολή κλήση, σε προκαταρκτική εξέταση, επί μηνύσεως Ιάσονα Αποστολάκη, για αποδιδόμενη υποβάθμιση
περιβάλλοντος, σχετικά με τη χρήση σκωρίας στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας, στο ΔΣ του οποίου μετείχε ως
Δημοτικός Σύμβουλος Αλοννήσου. Η ανάθεση νομικής υποστήριξης του Δημοτικού Συμβούλου, γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017, για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών Δήμων και νομικών προσώπων
αυτών, που αντικατέστησε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, καθόσον το
αποδιδόμενο αδίκημα αφορά στην ενάσκηση των νομίμων καθηκόντων και στην εκτέλεση της υπηρεσίας του
Δημοτικού Συμβούλου και δεν πρόκειται για ποινική δίωξη ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Β) Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου, ύψους 300,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% από 72,00 ευρώ και συνολικά 372,00
ευρώ.
Γ) Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ύψους 372,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σε
βάρος του Κ.Α. 00.6111.01 των εξόδων με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018, από τακτικά έσοδα του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10 / 2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό
συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Αργυρίου Άγγελος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

