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Αριθμός Απόφασης :  19/2020 

Θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, της μελέτης 
του φακέλου, της παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών και της σύνταξης και κατάθεσης υπομνημάτων για την αντίκρουση αγωγής 
κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.  

 
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό  05 / 2020 της 05ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’’, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 
146/13.03.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19και την ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 11.03.2020), καθώς και την σχετική με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1.  Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος),                           2. Νικόλαος Δ. Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3.  Γεώργιος Χ. Γκάρας (Λιμενάρχης)                        4. Νικόλαος Γ. Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5.  Βασιλική Α. Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος),     6. Μαρία Ε. Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 
7. Δημήτριος Ν. Κατσάρης (Τακτικό Μέλος). 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Ουδείς 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από τη συζήτηση, ομόφωνα το συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον του θέματος, 
το οποίο άπτεται της ομαλής λειτουργίας του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010). 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθύμισε στα μέλη του  
Διοικητικού Συμβουλίου: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση ιε) του νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) περί 

ανάθεσης σε δικηγόρο. 

ΑΔΑ: ΨΜΔ2ΟΞΤΑ-0ΞΧ
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 Το γεγονός ότι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου ή στον Δήμο Σκοπέλου δεν έχει 

προσληφθεί δικηγόρος με πάγια ή μηνιαία αντιμισθία. 

 Το νόμο 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’ / 27.09.2013) «Κώδικας Δικηγόρων». 

 Το άρθρο 281 (αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων) του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Το άρθρο 102 (νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ) του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017). 

Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών. 

 Την ανάγκη της παροχής νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, της μελέτης του φακέλου, της 

παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και της σύνταξης και 

κατάθεσης υπομνημάτων για την αντίκρουση αγωγής κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σκοπέλου. 

 Το με αριθμ. 149/16.03.2020 πρωτογενές αίτημα του νομικού προσώπου (ΑΔΑΜ: 

20REQ006452657) για την παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, την μελέτη φακέλου και 

την παράσταση ενώπιον δικαστηρίου. 

 Το με αριθμ. 198/17.03.2020  σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα του νομικού προσώπου. 

 Την με αριθμ. πρωτ. 265/18.03.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του νομικού προσώπου 

(ΑΔΑ: 97ΞΚΟΤΑ-ΦΔΓ και ΑΔΑΜ: 20REQ006499218), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η 

δέσμευση – διάθεση πίστωσης 1.860,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111.2 υπό τον τίτλο 

«Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου». 

 Την με αριθμ. πρωτ. 37/24.01.2020 Πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ για την υποβολή οικονομικής 

προσφοράς της εν λόγω υπηρεσίας.  

 Την με αριθ. πρωτ. 45/29.01.2020 οικονομική προσφορά του Δικηγόρου Βόλου, Κωνσταντίνου Π. 

Σκούρα με έδρα τη Σκόπελο του Ν. Μαγνησίας, ΤΚ 370 03 και ΑΦΜ 055505459 στη ΔΟΥ Ν. Ιωνίας 

Βόλου, για το κόστος εκτέλεσης της προαναφερθείσας υπηρεσίας.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ζήτησε από το ΔΣ τη λήψη σχετικής απόφασης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το σκεπτικό της εισήγησης καθώς και τις ανωτέρω 
διατάξεις, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη που περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 265/18.03.2020  Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης του νομικού προσώπου (ΑΔΑ: 97ΞΚΟΤΑ-ΦΔΓ και ΑΔΑΜ: 20REQ006499218), 
για δέσμευση – διάθεση πίστωσης 1.860,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111.2 υπό τον τίτλο 
«Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου» του προϋπολογισμού του νπδδ οικονομικού έτους 2020.  
Β. Εγκρίνει την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής νομικών συμβουλών και υπηρεσιών, της μελέτης 
του φακέλου, της παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και της 
σύνταξης και κατάθεσης υπομνημάτων για την αντίκρουση αγωγής κατά του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου.  
Γ. Αναθέτει στον Δικηγόρο Βόλου, Κωνσταντίνο Π. Σκούρα, με έδρα τη Σκόπελο του Ν. Μαγνησίας, 
ΤΚ 37003 και ΑΦΜ 055505459 στη ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου, την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, 
έναντι αμοιβής 1.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (360,00 ευρώ) και συνολικά 1.860,00 ευρώ. 
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις δικές του 
περαιτέρω ενέργειες. 
Ε. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 19/2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

        ακολουθούν υπογραφές 
         Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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