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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 25/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 6 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.10020/2-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
(Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος (Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
3.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 144/2018

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αγωγή που κατέθεσαν
υπάλληλοι του Δήμου
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 31-10-2018
εισήγηση της Δ/ντριας κ.Στεφανίδου Χαρίκλειας με την οποία κοινοποίησε την αγωγή που κατέθεσαν
σαράντα επτά (47)υπάλληλοι του Δήμου κατά αυτού, διεκδικώντας επιδόματα εορτών Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2010. Η αγωγή κατατέθηκε στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Καβάλας, καταχωρήθηκε με αριθ.ΑΓ 344/2017 και η ημερομηνία εκδίκασής της θα
οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να οριστεί Δικηγόρος ο οποίος θ’ αναλάβει την εκπροσώπηση
του Δήμου κατά την ανωτέρω δικάσιμο
Αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.
00/6111 των εξόδων, έχει γραφεί πίστωση 7.000 € για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων από
ιδίους πόρους.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
•

την αριθ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

•

του άρθρου 281 του Ν.3463/2006

•

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

•

του άρθρου 58 του Ν.4194/2013

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη Δικηγόρο κ. ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ με ΑΜ Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας 144, ως
πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου προκειμένου να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, στην εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσαν οι υπάλληλοι του Δήμου
κατά του Δήμου (αριθ.κατάθ. ΑΓ344/2017)
Β.-Ο ορισμός της Δικηγόρου ισχύει και σε κάθε μεθ’ αναβολή δικάσιμο
Γ.-Ο καθορισμός της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 144/2018
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

