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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: «Ενημέρωση-Απάντηση σχετικά με την εξώδικη δήλωση της ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες

Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου Παρανεστίου
πληρεξουσίου δικηγόρο.»

και ανάθεση σε

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 72 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

από 26-1-2017 Εξώδικη Δήλωση της Α.Ε. «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες

Συμβούλων-Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ» η
οποία εδρεύει στην Πάτρα κατά του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου
Νικηφόρου με την οποία μας καλεί να τους ενημερώσουμε, πότε έχει καταχωρηθεί στα βιβλία
του Δήμου μας το υπ΄αριθ. 466/16-12-2009 τιμολόγιο που εξέδωσε η εταιρεία τους και ποιες
ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς μας, προκειμένου να εισπράξει ο Δήμο μας, το ανωτέρω
ποσό από την Διαχειριστική αρχή του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας .
Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά σε όσα στοιχεία γνωρίζει για την υπόθεση η
οποία είχε ξεκινήσει κατά του πρώην Δήμου Νικηφόρου κατά του οποίου είχε ασκηθεί η με αρ.
κατάθεσης 5586/20-12- 2010 αγωγή της άνω εταιρίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών. Δεδομένου ότι όπως γνωρίζει το σώμα, παρά το αίτημά μας να μας παραδοθούν από
την απελθούσα δημοτική αρχή πλήρεις φάκελοι δικαστικών υποθέσεων κατά του Δήμου, τέτοιοι
φάκελοι δεν μας παραδόθηκαν και αναζητούσαμε τα στοιχεία από τα πρωτοδικεία. Για την εν
λόγω υπόθεση, βρέθηκε μόνο ένα δικόγραφο αγωγής (μη πρωτοκολλημένο) και οι υπηρεσίες
προσπάθησαν κατά το παρελθόν να επικοινωνήσουν με τον υπογράφοντα την αγωγή
πληρεξούσιο δικηγόρο της άνω εταιρίας, χωρίς όμως αυτό να γίνει εφικτό. Ήδη έχουμε λάβει
την ανωτέρω εξώδικη δήλωση και προκειμένου για την αποφυγή ζημίας του Δήμου είναι
αναγκαίο η υπόθεση να ανατεθεί σε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να ανατρέξει
στις διαδικασίες που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν ώστε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του
Δήμου να απαντήσουμε, προετοιμάζοντας τη θέση μας για την διαφορά.
Προτείνω να ορίσουμε δικηγόρο για την υπόθεση αυτή τον κ. Τάσσου Μιχαήλ του
Νικολάου δικηγόρο Δράμας με ΑΜ Δ.Σ. Δράμας 225,

ώστε να ελέγξει την πορεία της

υπόθεσης που είχε ξεκινήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, και αφού
συλλέξει τα απαιτούμενα στοιχεία να απαντήσει στην άνω εξώδικο
Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, είδε τις διατάξεις
του άρθρου 72 Ν 3852/2010 και 281 Ν 3463/2006, την από 6-2-2017 οικον. προσφορά του
Δικηγόρου Τάσσου Μιχαήλ και μετά από διαλογική συζήτηση .
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Αποφασίζει

ομόφωνα

Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τάσσου Μιχαήλ του Νικολάου δικηγόρο
Δράμας με ΑΜ Δ.Σ. Δράμας 225, να ερευνήσει την πορεία της υπόθεσης που είχε
ξεκινήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών από την εξωδίκως
καλούσα εταιρία, και αφού συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία να απαντήσει στην άνω
εξώδικο.
Ως προς την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου για τον χειρισμό της παραπάνω
υπόθεσης αποφασίζουμε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 281 Κ.Δ.Κ καθ'
ότι η υπόθεση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
και ο χειρισμός τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.
Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 16/2017
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση .
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

