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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό της 29ης/25-10-2016 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου
ΘΕΜΑ

2 ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

Παροχή εντολής σε δικηγόρο προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Σριμελούς Εφετείου
Πατρών, κατά τη δικάσιμο της 15ης -11-2016 και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, κατόπιν
της αρίθ. 385/30-05-2016 κλήσης, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΪΝΣΗ
και του αρίθ. 11/16 βουλεύματος του υμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ

202/2016

τον Πύργο σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα
Πύργου συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου,

ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 31019/20-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου η οποία η οποία
γνωστοποιήθηκε στα μέλη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του
Ν.3852/2010
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. καρτσιάρης κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε
σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα -5- και ονομαστικά οι κ.κ.:
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

1.ΚΑΡΣΙΑΡΗ Ι. ΑΝΔΡΕΑ, Πρόεδρος

1. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ Ι. ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ,
Σακτικό μέλος

2. ΕΪΝΣΗ Κ. ΒΑΙΛΕΙΟ, Σακτικό μέλος

2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Π. ΑΝΣΩΝΙΟ, Σακτικό
μέλος

3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ Α. ΩΣΗΡΙΟ, Σακτικό μέλος

3.ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΙΩΑΝΝΗ, Σακτικό
Μέλος

4.ΓΕΡΑΝΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ, Αναπληρωματικό μέλος

4. ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ,

ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Θ. ΑΝΑΣΑΙΟΤ

Σακτικό Μέλος

5.ΒΛΑΦΑΝΣΩΝΗ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟ, Σακτικό μέλος
τη συνεδρίαση παρευρισκόταν και η Ζάγκλη οφία-Γιώτα υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. καρτσιάρης, εισηγήθηκε το
θέμα ως εξής:

«Η υπόθεση που θα ασχοληθούμε στην παρούσα απόφαση, αφορά την

κλήση με αριθ. 385/2016 του Σριμελούς Σμήματος του Εφετείου Πατρών στον Αντιδήμαρχο
κ. εϊντή Βασίλειο , προκειμένου να δικαστεί κατόπιν του αρίθ. 11/16 βουλεύματος του
υμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας.
Σο δικαστήριο όρισε δικάσιμο στις 15-11-2016. Ως αρμόδιο όργανο οφείλουμε να
προβούμε στον ορισμό δικηγόρου, που θα αναλάβει την υπόθεση.
Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 2
που ορίζει ότι « οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες

Ειδικές υπηρεσίες , μεταξύ των οποίων και οι νομικές (CPV79100000-5), όπως
αναφέρει το Παράρτημα XIV του προσαρτήματος Α του εν λόγω νόμου ,
ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα άρθρα 109 και 110,
καθώς και τις ειδικές διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς
κανόνες που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης» .
Σο άρθρο 109 του Ν . 4412/2016, ορίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, κατά
τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών,
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νομικές υπηρεσίες, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη
διασφάλισης της ποιότητας και εν προκειμένω, είναι θέμα επιλογής της Ο.Ε. ο ορισμός
δικηγόρου. Προτείνω δε τον δικηγόρο Πύργου

κ. Κολοβού Ιωάννη, να αναλάβει

την

εκπροσώπηση του Δήμου Πύργου στη συγκεκριμένη δίκη .
Για τον ορισμό του δικηγόρου:
α) υποβλήθηκε με το αριθ. πρωτ. 31213/21-10-2016 έγγραφο, πρωτογενές αίτημα
στο ΚΗΜΔΗ, του Προέδρου της Ο.Ε., με CPV79100000-5 – Νομικές Τπηρεσίες και
προϋπολογισμό δαπάνης 983,00 € (χωρίς ΥΠΑ) για έξοδα παράστασης, το οποίο έλαβε
ΑΔΑΜ:16REQ005276271.
β)Τπάρχει εγκριμένη πίστωση στον ΚΑΕ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου
οικονομικού έτους 2016, 00.6111, ποσού 1.218,92 € περιλαμβανομένου ΥΠΑ.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης .
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Σις

διατάξεις

του

άρθ.

72

του

Ν.3852/2010

(ΥΕΚ

Α΄

87/07-06-2010)

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ

«ΝΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», όπως αντικαταστάθηκε ή συμπληρώθηκε και τελικά
ισχύει.
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2.

Σις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

3.

Σο αρίθ. 11/16 βούλευμα του υμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας.

4.

Σην κλήση με αριθ. 385/2016 του Σριμελούς Σμήματος του Εφετείου Πατρών.

5. Σο αριθ. πρωτ. 31213/21-10-2016 πρωτογενές αίτημα που υποβλήθηκε στο ΚΗΜΔΗ,
με CPV79100000-5 – Νομικές Τπηρεσίες και προϋπολογισμό δαπάνης 983,00 € (χωρίς
ΥΠΑ), το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ:16REQ005276271.
6.

Σο γεγονός ότι στο Δήμο Πύργου δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία.

7. Σην εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Ορίζει τον δικηγόρο Πύργου κ. Κολοβό Ιωάννη, προκειμένου να παρασταθεί,
ενώπιον του Σριμελούς Σμήματος του Εφετείου Πατρών

και εκπροσωπήσει τον

Αντιδήμαρχο κ. εϊντή Βασίλειο και τον Δήμο Πύργου κατά τη δικάσιμο της 15ης-11-2016
και σε κάθε δικάσιμο που ορίζεται κατόπιν αναβολής ή λήψης προθεσμίας, κατόπιν του
αρίθ. 11/16 βουλεύματος του υμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηλείας.

Ο καθορισμός της αμοιβής του ορισμένου δικηγόρου προέκυψε από τις διατάξεις του
Κώδικα περί δικηγόρων όπως ισχύουν κάθε φορά (αρ. 281 Ν. 3463/06) και θα είναι 983,00 €
πλέον ΥΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 1.218,92 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΑΡΣΙΑΡΗ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ

