
      

                  
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ  
 & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 
            Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                   Σταυρός   26.01.2017 

                                                                        Αριθμ. πρωτ. 20                       
       

Σαρ. Γ/λζε :  Νέα Βξαζλά  

ΣΚ              :  57021                                                  ΠΡΟ: Σν Γ.. ηνπ Ο.Π.Α.Π. 

Σηλ.            :  23970 21733                                                     Νέα  Βπαζνά                                                           
Πληποθ.     : Βένηα Δμελία                               
             

 
ΘΕΜΑ:   «Γιάθεζη ηηρ πίζηυζηρ για ηην παποσή ςπηπεζίαρ νομικών ενεπγειών 

από Γικηγόπο για ςποθέζειρ πος αθοπούν ηο νομικό Ππόζυπο ΟΠΑΠ 
Γήμος Βόλβηρ». 

 
Απαιηείηαι από ηο Γ να διαηεθεί ζσεηική πίζηυζη ύτοςρ 1.352,84€ για ηην 
παποσή  ςπηπεζίαρ διάθοπυν νομικών ενεπγειών από Γικηγόπο για ςποθέζειρ 
πος αθοπούν ηο νομικό ππόζυπο ενώπιον δικαζηικών απσών 
Η πίζηυζη θα βαπύνει ηον  ΚΑ εξόδος 02.00/6111 με ηίηλο «Αμοιβέρ νομικών και 
ζςμβολαιογπάθυν»  ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2017 ηος νομικού πποζώπος. 
 
 
Παπακαλώ για ηη λήτη ζσεηικήρ απόθαζηρ. 
 
 
 
 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

 

           ΑΘΑΝΑΙΟ    ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑΚΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

ΈΚΘΔΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ – ΓΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΙΚΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΑΠΟ ΓΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΌΧΠΟ ΟΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ . 

 

Ι. ΓΔΝΙΚΑ 
 

Με ηε παξνύζα έθζεζε πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο έσο ύςνπο 1.352,84€ γηα ηελ παξνρή  

ππεξεζίαο δηάθνξσλ λνκηθώλ ελεξγεηώλ από Γηθεγόξν γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ην 

λνκηθό πξόζσπν ελώπηνλ δηθαζηηθώλ αξρώλ.  

πγθεθξηκέλα αθνξά κηα ζεηξά από πξνηάζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο αιιά θαη παξάζηαζε κεηά από 

αγσγέο πνπ αζθήζεθαλ ελάληηα ζην λνκηθό  πξόζσπν όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ . 

Η δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο  ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 

3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε 

ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

 

Ι. Σετνική Περιγραθή- Προδιαγραθές 

Ι. Προϋπολογζμός 

ΔΙΓΟ    Πνζόηεηα  Σηκή  

 

ΤΝΟΛΟ  

Α) ύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδεθείνπ Λαγθαδά 

γηα ηελ ππ’ αξ. ΓΑΚ 355/2016 θαη ΔΑΚ 

55/2016 αγσγή ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο 

κε ηελ επσλπκία «Οξζνινγηζκόο –

Οηθνλνκηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο 

Δθαξκνγέο Α.Δ» θαηά ηνπ ΟΠΑΠ Γ. 

Βόιβεο , γηα αμηώζε από ζύκβαζε 

πξνκήζεηαο έξγνπ πεξηόδνπ 2013-2015 .  

 

1  326,00€ 326,00€  

Β)  ύληαμε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ 

ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδεθείνπ 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ππ’αξ. 

191/30.06.2016 αγσγή ηεο αλώλπκεο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«Οξζνινγηζκόο –Οηθνλνκηθέο θαη 

Αλαπηπμηαθέο Δθαξκνγέο Α.Δ» θαηά 

ηνπ ΟΠΑΠ Γ. Βόιβεο , γηα αμηώζε από 

ζύκβαζε πξνκήζεηαο έξγνπ πεξηόδνπ 

2013   

1 328,00€ 328,00€ 

Γ) ύληαμε γλσκνδόηεζεο γηα ηελ 

άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά 

ηεο ππ’αξ. 44/2016 δηαηαγήο 

πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Λαγθαδά ηεο Γηακαληνύιαο Παηζηά 

θαηά ηνπ Ο.Π.Α.Π. Γ. Βόιβεο ,γηα 

1 80,00€ 80,00€ 
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Γειαδή ζπλνιηθά ,ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα δύν θαη νγδόληα ηέζζεξα  επξώ. 

 

ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα απαηηνύκελα γξακκάηηα πξνείζπξαμεο ΓΘ γηα ηελ 

θάζε κία ελέξγεηα μερσξηζηά.  

 

ημειώνοσμε όηι η ηιμές είναι ή και πάρθηκαν 

από ηο ελεύθερο εμπόριο. 

                                              

ηασρός, 25/01/2017        

 

 

                                                        

                   

                            

 

 

                                                             

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

αμίσζε από παξνρή ππεξεζηώλ 

ερεηηθήο θάιπςεο πνιηηηζηηθώλ 

εθδειώζεσλ 2013  

Δ) Παξάζηαζε ελώπηνλ ηνπ Γ’ 

Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ηνπ πξώελ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

Γεκεηξίνπ Βαζηιάθε γηα ην 

αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο 

δεδνπιεπκέλσλ πξνο ηελ Αλαζηαζία 

Αηιάδε. 

1 357,00€ 357,00€ 

 

 

   

Μερικό ύνολο   1.091,00 € 

ΦΠΑ 24% 261,84 € 

Γενικό ύνολο  1.352,84 € 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Βένηα Δμελία  

ΠΔ Γιοικηηικού  

Αθανάζιος Κωνζηανηινάκης 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ηαπξόο , 26/01/2017 

ΝΟΜΟ  ΘΔ/ΝΙΚΗ Αριθ.Πρωη:    21 

 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Έγθξηζε πξνδηαγξαθώλ – δαπάλεο  παξνρήο ππεξεζίαο 

δηάθνξσλ λνκηθώλ ελεξγεηώλ από Γηθεγόξν γηα 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ην λνκηθό πξόζσπν ελώπηνλ 

δηθαζηηθώλ αξρώλ  

         

 

          

 

  

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 

    

  Έρνληαο ππόςε: 

 

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

377 ηνπ Ν. 4412/2016.       
 

ΔΓΚΡΙΝΔΙ 

 

Σελ από 25/01/2017  πξνδηαγξαθώλ – δαπάλεο γηα ηελ  παξνρή ππεξεζίαο  δηάθνξσλ λνκηθώλ 

ελεξγεηώλ από Γηθεγόξν γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ην λνκηθό πξόζσπν 

ελώπηνλ δηθαζηηθώλ αξρώλ , ύςνπο 1.352,84€. 
 

 

 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

 

 

Αθανάζιος Κωνζηανηινάκης 
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