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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
στον τίτλο της απόφασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 27/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή 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.10814/19-11-2018
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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
(Τακτ.Μέλος)
2.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)
3.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος (Τακτ.Μέλος)

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

Αριθ.Απόφ: 158/2018
ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τη δικαστική
διαμάχη του κ.Θεοδωρίδη Δημητρίου με τον τέως Δήμο Σιταγρών
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι διατάξεις
της παρ.1 περιπτ. ιγ΄ και περίπτ. ιε’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζουν ότι «Η Οικονομική
επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων» και
«αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα
δικαστήρια». Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται

ύστερα από γνωμοδότηση

δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια προσκόμισε την εισήγηση της Δ/ντρια Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
κ.Στεφανίδου Χαρίκλειας η οποία έχει ως εξής: «Κατόπιν χορήγησης αντιγράφου του Φακέλου
που τηρεί ο ΕΦΚΑ Δράμας (πρώην ΙΚΑ) αναφορικά με τη δικαστική διαμάχη (ειδική διαδικασίαεργατική) μεταξύ Δήμου Σιταγρών και κ.Θεοδωρίδη Δημητρίου παρακαλούμε να αναθέσετε σε
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νομικό να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την πιθανή άσκηση ή
παραίτηση από τα ένδικα μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.»
Μετά από τ’ ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο να ορίσει
Δικηγόρο ο οποίος θα συντάξει τη σχετική γνωμοδότηση
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.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
•

του άρθρου 281 του Ν.3463/2006

•

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

•

του Ν.4194/2013

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναθέτει στο Δικηγόρο κ. ΟΥΡΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
(250) και ΑΦΜ. 129464794 ΔΟΥ Δράμας, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις απαιτούμενες
ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην δικαστική διαμάχη του
κ.Θεοδωρίδη Δημητρίου με τον τέως Δήμο Σιταγρών
Β.-Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση που θα προκύψει σε βάρος του Κ.Α. 00/6111
για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2018
Γ.-Ο καθορισμός της αμοιβής του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2018
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
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