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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2017

Της από 6-2-017 Έκτακτης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.
Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Φεβρουαρίου 2017,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., έχει συνέλθει σε Έκτακτη Κατεπείγουσα
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ.
497/3-2-2017 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 ( 5 ) , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Μουστακίδης Γεώργιος

2.-Γιανταμίδης Ιορδάνης

(Τακτικό Μέλος πλειοψηφίας)

3.-Ματζαρίδης Νικόλαος

2) Κουκαριώτης Παναγιώτης

4.-Ελευθεριάδης Χρήστος

3) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

5.-Δίγκας Ιωάννης

(Αν και κλήθηκαν νόμιμα)

(Αναπληρωματικό Μέλος πλειοψηφίας)

Γραμματέας: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ υπάλληλος του Δήμου με Βαθμό Α’
H Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ως έκτακτη (κατεπείγουσα),
αναφέροντας:
Το

κατεπείγον της σημερινής συνεδρίασης συνίσταται στο ότι

οι πληρεξούσιοι

Δικηγόροι θα πρέπει να έχουν χρόνο μελέτης της υπόθεσης και να είναι δυνατόν η
τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, διότι

η τυχόν καθυστέρηση στη λήψη

απόφασης θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου και κάλεσε τα
μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης .
Τα μέλη της Ο.Ε. αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για
τους παραπάνω λόγους που ανέφερε η πρόεδρος και ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις
για τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του

Δήμου Παρανεστίου και την εύρυθμη λειτουργία του.
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ΘΕΜΑ: «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 76/2016

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας και εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε δίκη που
αφορά την απαίτηση του Δημητρίου Πετρίδη για την αξίωσή του από τα υπ αριθ. 8/14-5-2014 &
9/14-5-2014 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του προς τον Δήμο Παρανεστίου.»

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο 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 την

76/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, με την οποία

διατάσσετε ο Δήμος μας να καταβάλλει το ποσό των 17.527,50 Ευρώ νομιμοτόκως ύστερα
από αίτηση του Πετρίδη Δημήτριου σε βάρος του Δήμου μας ενώπιον του ανωτέρω δικαστή .
Κατά της απόφασης αυτή έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε ανακοπή μέσα σε 15 ημέρες.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά στην υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει λόγω
μη έγκρισης από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αριθ,
της πληρωμής των υπ΄ αριθ. 244/Α/50/2014 και 245/Α/51/2014

258/2014 πράξη του,

ΧΕΠ για υπηρεσίες που

παρείχε ο ανωτέρω την προηγούμενη δημοτική περίοδο .
Προτείνω να ορίσουμε δικηγόρο για την υπόθεση αυτή τον κ. Τάσσου Μιχαήλ του
Νικολάου δικηγόρο Δράμας με ΑΜ Δ.Σ. Δράμας 225,

ώστε να ασκήσει όλα τα ένδικα

μέσα κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής , να παραστεί στην δίκη
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, την
Ειρηνοδικείου Δράμας

76/2016 απόφαση του

και μετά από διαλογική συζήτηση .

Αποφασίζει

ομόφωνα

Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τάσσου Μιχαήλ του Νικολάου δικηγόρο
Δράμας με ΑΜ Δ.Σ. Δράμας 225, να ασκήσει ανακοπή κατά της αριθ. 76/2016
διαταγή πληρωμής, με την οποία επιδικάστηκε το ποσό των 17.527,50 ευρώ κατά
του Δήμου μας ,ύστερα από αίτηση του Πετρίδη Δημήτριου, 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 του θα γίνει με απόδειξη
παροχής υπηρεσιών
Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 14/2017
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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.- Δίγκας Ιωάννης

