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Περίληψη Απόφασης

1./ Αποφασίζεται η κατάθεση κλήσεως ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ως Εφετείου, για
τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της με αριθ.
κατάθ. 35/2016 έφεσης κατά της με αριθμό 31/2016
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου /
Τακτική Διαδικασία, που εκδόθηκε επί της με αριθ.
κατάθ. 24/2012 αγωγής του Ρήγα Μιχολίτση κατά
της Δημοτικής Επιχείρησης, κατόπιν της εκδόσεως
της με αριθ. 12/2019 μη οριστικής αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ως Εφετείου.
2./ Χορηγείται εντολή στον δικηγόρο Βόλου
Κωνσταντίνο Γ. Κλειδωνάρη για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Αποφασίζεται η άσκηση εφέσεως κατά της με αριθμό
191/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου /
Τακτική Διαδικασία, που εκδόθηκε επί της με αριθ.
κατάθ. 160/2015 αγωγής του μη κερδοσκοπικού
σωματείου με την επωνυμία «Εθνικόν Συμβούλιον
των Χ.Α.Ν. Ελλάδος» κατά της Δημοτικής Επιχείρησης
και επιδικάσθηκε το ποσό των 14.850,00 ευρώ, το
οποίο αφορά επικαλούμενη αμοιβή της ενάγουσας
για τις δαπάνες φιλοξενίας των παιδιών και των
συνοδών τους, καθώς και επικαλούμενες αμοιβές για
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, άθλησης και
ψυχαγωγίας των φιλοξενούμενων παιδιών, στα
πλαίσια προγράμματος που υλοποιήθηκε το έτος
2010 με φιλοξενία 34 παιδιών και 2 συνοδών,
επίδοσή της. Χορηγείται εντολή και πληρεξουσιότητα
στο δικηγόρος Βόλου Κωνσταντίνο Γ. Κλειδωνάρη, να
συντάξει και να καταθέσει την ανωτέρω έφεση στη
Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου και να
παραστεί κατά την εκδίκασή της ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ως Εφετείου, αντί
αμοιβής 1.300,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% από
312,00 ευρώ και συνολικά 1.612,00 ευρώ, σύμφωνα
με την από 20-03-2019 οικονομική προσφορά του,
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή και όλα
ανεξαρτήτως των έξοδα που απαιτούνται (ενδεικτικά
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διπλότυπο ΔΣΒ για την κατάθεση, επίδοση,
διπλότυπο ΔΣΒ για τη συζήτηση και λοιπά).
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Λήψη απόφασης περί
αποστολής αιτήματος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου μας προς την Γεν.
Γραμ. Αθλητισμού για την
έγκριση θέσεων Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.),
περιόδου 2019-2020.
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Έγκριση πινάκων
μεσοπρόθεσμων
προβλέψεων του
Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) 2020-2023, κατόπιν
του υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.
18248/13-03-2019 εγγράφου
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ρεπανίδης
Βασίλειος

Ρεπανίδης
Βασίλειος

Να μην υποβληθεί αίτημα της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου μας προς την Γεν. Γραμ.
Αθλητισμού για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.),
περιόδου 2019-2020 πλην τα Μέλη Κουτσελίνης
Προκόπης και Κοντογιώργος Χρυσοβαλάντης οι
οποίοι καταψηφίζουν την πρόταση του προέδρου.

Εγκρίνει
το
Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 , σύμφωνα
με τις διατάξεις του εγγράφου του Υπουργείου
Οικονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
με αριθμ. Πρωτ οικ. 18248/ 13.03.2019 με τίτλο
«Κατάρτιση
Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του
υποτομέα ΟΤΑ, όπως παρουσιάζεται στο εισαγωγικό
μέρος της απόφασης και είναι αναπόσπαστο μέρος
αυτής.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Ρεπανίδης Βασίλειος
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