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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 38/2020 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ύστερα από την αριθμ.14353/11-12-2020
πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές
διατάξεις .
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα
μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου
επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος
Αντιπρόεδρος(τακτικό μέλος
3. Σαρίδης ΄Αλκης
(Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος

1. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)
2. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
3. Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)

(αναπλ.μέλος )

Αριθ. Απόφ:335/2020
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των αριθ.208 και 229/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής μόνο στο
ποσό της αμοιβής των δικηγόρων.
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, στην οποία ανέφερε ότι με την αριθ. 208/20 απόφαση
της ΟΕ ορίστηκε ο κ. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου προκειμένου να
προβεί στην άσκηση έφεσης κατά της αριθ.891/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας
ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και καθορίστηκε η αμοιβή του στο ποσό των διακοσίων (200,00)
ευρώ με ΦΠΑ
Με την αριθ.229 /20 απόφαση ορίστηκε ο κ. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως πληρεξούσιος δικηγόρος
του Δήμου προκειμένου να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά
την εκδίκαση της αριθ.ΠΡ427/19-9-2017 Προσφυγής ως επίσης και να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση
αυτοτελούς δικογράφου προσφυγής σύμφωνα με τις εντολές της αριθ.669/2020 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας και καθορίστηκε η αμοιβή του στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε
(185,00) ευρώ με ΦΠΑ
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Σε συνέχεια των ανωτέρω προσκόμισε την εισήγηση της Δ/ντριας Δ/κών Υπηρεσιών κ.Στεφανίδου
Χαρίκλειας σχετικά με την τροποποίηση των αριθ.208 και 229/2020 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής μόνο στο ποσό της αμοιβής των δικηγόρων , η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των με αριθμό 229/2020 και 208/2020 αποφάσεων της Οικονομικής.
Έχοντας υπόψη τον Ν.4194/2013 βάση του οποίου εκδόθηκαν τα με αριθμό παράβολα που αφορούν την
κατώτερη αμοιβή του νομικού
- το με αριθμό Α25870 για κατώτερη αμοιβή 235+56,40 ΦΠΑ= 291,40€ σε συνέχεια της 208/2020
απόφαση της Ο.Ε. και
- τα με αριθμό Α26787 για κατώτερη αμοιβή 149+35,76 ΦΠΑ= 184,76€ και Α25970 για κατώτερη αμοιβή
85+20,40=105,40€ ΣΥΝΟΛΟ 290,16€ σε συνέχεια της 229/2020 απόφασης της Ο.Ε
Καλούμε το Σώμα να τροποποιήσει τις προαναφερόμενες αποφάσεις ως προς το ποσό της αμοιβής,
ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν.4194/2013 για την κατώτερη αμοιβή.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:
 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
2291/15-6-2020 τεύχος Β΄)
 την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση της Επιτροπής
 την παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006
 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
 την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή
υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
 Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο-άποψη των μελών,
διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Τροποποιεί τις αριθ.208 και 229/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς το
ποσό της αμοιβής, ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν.4194/2013 για την κατώτερη αμοιβή των δικηγόρων
και για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης
Β.- Καθορίζει την αμοιβή του Δικηγόρου στο ποσό των διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα
λεπτών (291,40) € με ΦΠΑ σε συνέχεια της 208/2020 απόφασης της Ο.Ε. και την αμοιβή του Δικηγόρου
στο συνολικό ποσό των διακοσίων ενενήντα ευρώ και δέκα έξι λεπτών (290,16€) με το ΦΠΑ ( 184,76€ με
το ΦΠΑ και 105,40€ με το ΦΠΑ) σε συνέχεια της αριθ. 229/2020 απόφασης
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 208 και 229/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 335/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

