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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2017

Της από 8-5-2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.
Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Μαϊου
Δευτέρα

και ώρα 18:00 μ.μ., έχει συνέλθει σε Τακτική

2017, ημέρα

συνεδρίαση η Οικονομική

Επιτροπή Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 2049/4-5-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο μελών (7) βρέθηκαν
παρόντες ( 7 ) , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος)
2.-Ματζαρίδης Νικόλαος
3.-Ελευθεριάδης Χρήστος
4.- Γιανταμίδης Ιορδάνης
5.- Βογιατζόγλου Αναστάσιος
6.-Κουκαριώτης Παναγιώτης
7.-Παρλόγλου Μιχαήλ
Γραμματέας: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ υπάλληλος του Δήμου με Βαθμό Α’

Αριθμ.Απόφασης:39 /2017

3Ο ΘΕΜΑ: «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του
Μπαφέρα Νικόλαου του Αθανασίου
κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα
εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο Δράμας .»
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010 σε περίπτωση
που δεν υπηρετεί δικηγόρος στο Δήμο με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται
από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Θέτω υπόψη σας την από 18-10-2016 αγωγή του Μπαφέρα Νικόλαου του Αθανασίου
κατοίκου Θεσσαλονίκης

κατά του Δήμου Παρανεστίου ,η οποία θα εκδικαστεί στο

Ειρηνοδικείο Δράμας .
Προτείνω να ορίσουμε δικηγόρο για την υπόθεση αυτή τον κ. Αβραμίδη Κων/νο του
Ανδρέα , δικηγόρο Δράμας Βάντζη 6 ΑΦΜ 046711859 και με αριθμό μητρώου 131 ώστε να
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παραστεί στην δίκη και σε όσες ακολουθήσουν

μετά από τυχόν αναβολή και μέχρι την

περαίωση της υπόθεσης αυτής.
Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου της, είδε τις
διατάξεις των άρθρων άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, και μετά από διαλογική
συζήτηση .

Αποφασίζει

ομόφωνα

Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον Αβραμίδη Κων/νο του Ανδρέα , δικηγόρο
Δράμας, Βάντζη 6 ΑΦΜ 046711859 και με αριθμό μητρώου 131 ώστε να παραστεί
στην τακτική δικάσιμο της 16-6-2017 στο Ειρηνοδικείου Δράμας , όπου θα
συζητηθεί η αγωγή που κατέθεσε ο Μπαφέρας Νικόλαος του Αθανασίου κάτοικος
Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Παρανεστίου, και κάθε

μετ΄ αναβολής αυτής

δικάσιμο , καθώς και να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που θα απαιτηθούν μέχρι την
περαίωση της υπόθεσης αυτής και να παραστεί κατά την εκδίκασή τους.
Η καταβολή της κατά νόμο ελάχιστης δικηγορικής αμοιβής της θα γίνει με απόδειξη
παροχής υπηρεσιών.
Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 39/2017
Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:
Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη

Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 1.- Ελευθεριάδης Χρήστος
2.- Γιανταμίδης Ιορδάνης
3.- Ματζαρίδης Νικόλαος
4.-Βογιατζόγλου Αναστάσιος
5.-Κουκαριώτης Παναγιώτης
6.- Παρλόγλου Μιχαήλ

