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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 03/2019      της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ : 2/2019 Θέμα 1ο:«Λήψη απόφασης άσκησης ενεργειών  αναφορικά με το

αριθ. 810/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης»

      Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα 17 Ιανουαρίου  του έτους 2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ π.μ.  συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική   Επιτροπή του
Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010),
όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  77  του  ν.4555/2018  ,  ύστερα  από  έγγραφη
πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό  842/16-01-2019, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7)
μελών προσήλθαν τέσσερα (4) , ένα εκ των οποίων αναπληρωματικό, δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος, τακτικό μέλος
2 Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος 2  Πασόης Ι. Δημήτριος,τακτικό μέλος

3 Γούδης  Αλ. Γεώργιος , τακτικό μέλος 3 Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

4
Ρώσσης  Ν.  Ιωάννης   (αναπληρωματικό
μέλος) 4

Χατζηγιαννίδης Δ. Γεώργιος ,τακτικό μέλος

  Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Παναγιώτα Τουλουμτζή
για την τήρηση των πρακτικών και η κ.Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη Ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου
Δικηγόρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Ο.Ε..
     
  Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ.πρωτ. 688/15-
01-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμ. Γραφείου Δημάρχου στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

<<...... ΘΕΜΑ:  «Λήψη  απόφασης  άσκησης  ενεργειών  αναφορικά  με  το  αριθ.  810/2017
βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης»

΄Εχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), Οικονομική Επιτροπή – 
           Αρμοδιότητες …περίπτωση ιγ «αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων             
           βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων»…. και  Για τις περιπτώσεις ιβ’ , ιγ’ και ιδ’     
           της  προηγούμενης  παραγράφου,  η  απόφαση  λαμβάνεται  ύστερα  από              
           γνωμοδότηση  δικηγόρου,  η  ανυπαρξία  της   οποίας  συνεπάγεται  
           ακυρότητα της  σχετικής    απόφασης’  (άρθρο 72 παρ. 2).

Την αριθ.πρωτ.129/4-1-2019 αίτηση του Πατετσίνη Αθανασίου του Ευαγγέλου, δικηγόρου με την
οποία ζητεί να του δοθεί ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου να παρασταθεί στο
τριμελές  Εφετείο  Θεσσαλονίκης  κατά  την  δικάσιμο  της  21/1/2019  και  κάθε  μετ΄αναβολή
επόμενη ως συνήγορος πολιτικής αγωγής του Δήμου Αλμωπίας. 
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Το γεγονός ότι αναφορικά με το αριθ.810/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης,
το  οποίο  αφορά  ποινική  υπόθεση  σε  βάρος  .............................  ορίστηκε  ως  πληρεξούσιος
δικηγόρος ο κος Αμύντας Πέτρος με την αριθ.10/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός, έτους 2019 έχει αποσταλεί για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Ε.Πέλλας, οπότε μετά την έγκριση του θα ληφθεί η Α.Α.Υ
από  τον  σχετικό  Κ.Α.  που  έχει  προβλεφθεί  (  Κ.Α.Ε  02.00.6111  «Αμοιβές  νομικών  και
συμβολαιογράφων»)

      Παρακαλούμε για λήψη απόφασης περί άσκησης ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο
Δήμος Αλμωπίας (ανάθεση σε δικηγόρο, παράσταση πολ.αγωγής ή άλλο).-........>>

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στην  Ειδική  Συνεργάτιδα  Δημάρχου
κ.Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη η οποία ανέγνωσε στα Μέλη  την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμ.
Γραφείου  Δημάρχου  και  την  από  17-01-2019  εισήγηση-γνωμάτευση  του  Δικηγόρου
κ.Αμύντα Πέτρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

<<....Προς την Οικ.Επιτροπή Δήμου Αλμωπίας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Πέτρου Αμύντα,δικηγόρου

Τη  Δευτέρα,21-01-2019,  εκδικάζεται  στο  Τριμελές  Εφετείο  Α’βαθμού  (Κακουργημάτων)
Θεσ/νίκης ποινική δικογραφία,με βάση το με αρ.810/2017 παραπεμπτικό 

βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσ/νίκης με κατηγορούμενος τους:

................................................................

για  τα  αδικήματα  της  κακουργηματικής  απιστίας  στην  υπηρεσία  και  της  άμεσης  συνέργειας
σ’αυτήν.

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή είχε αναθέσει στον δικηγόρο Έδεσσας κ.Αθ.Πατετσίνη την εντολή
να δηλώσει παράσταση πολ.αγωγής κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης, πράγμα που έγινε.

Επειδή με τη με αρ.10/2018 απόφασή της η Οικ.Επιτροπή μού είχε  αναθέσει  την εντολή να
προβώ στις προβλεπόμενες ενέργειες για το αστικό μέρος της όλης υπόθεσης και έχω καταθέσει
στις 30-10-2018 τη σχετική αίτηση καταλογισμού.

Επειδή έχω στα χέρια μου τη σχετική δικογραφία και γνωρίζω την όλη υπόθεση.

Θα  πρέπει  να  μου  ανατεθεί  και  η  εντολή,όπως  παραστώ  στο  Τριμελές  Εφετείο  Α’βαθμού
(Κακουργημάτων) Θεσ/νίκης, κατά τη δικάσιμο της 

21-01-2019  ή  σε  κάθε  μετ’αναβολή  δικάσιμο,  για  λογαριασμό  τού  Δήμου  Αλμωπίας,ως
συνήγορος πολ.αγωγής στην ως άνω ποινική δικογραφία.

Αριδαία,17-01-2019 Ο εισηγούμενος........>>

 <<......Με την περίπτωση ιβ, ιγ και ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, για την
άσκηση  όλων  των  ενδίκων  βοηθημάτων  και  των  ενδίκων  μέσων,  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.   Μπορεί, επίσης, να αναθέτει
την παροχή γνωμοδοτήσεων,  μόνον εφόσον δεν  έχουν προσληφθεί   δικηγόροι,  με  μηνιαία
αντιμισθία...>>
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Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και πρότεινε να ορίσουν  ως πληρεξούσιο Δικηγόρο
τον  κ.Αμύντα Πέτρο του Τραϊανού του Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας διότι χειρίζεται ήδη την
υπόθεση (σύμφωνα με τη με αρ.10/2018 απόφασή της Οικ.Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε στον
δικηγόρο κ.Αμύντα η εντολή να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για το αστικό μέρος της όλης
υπόθεσης και έχει καταθέσει στις 30-10-2018 τη σχετική αίτηση καταλογισμού) και προκειμένου να
παρασταθεί στο Τριμελές Εφετείο Α’βαθμού (Κακουργημάτων) Θεσ/νίκης, κατά τη δικάσιμο της
21-01-2019 ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο, για λογαριασμό τού Δήμου Αλμωπίας,ως συνήγορος
πολ.αγωγής στην ως άνω ποινική δικογραφία, όπως επίσης να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για τις
περαιτέρω ενέργειες......>>

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 Την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06
 Το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί Δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο

Δήμο
 Τον κώδικα περί Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954)
 Τους Θεωρημένους Πίνακες Αμοιβής των Δικηγόρων
 Την εξειδικευμένη  πίστωση που έχει  εγγραφεί στο Κ.Α. 00.6111  «Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων»
 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
 το αριθ. 810/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης
 Την αριθ.πρωτ.129/4-1-2019 αίτηση του Πατετσίνη Αθανασίου του Ευαγγέλου
 Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός, έτους 2019 έχει αποσταλεί για έγκριση στην αρμόδια

υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Ε.Πέλλας, οπότε μετά την έγκρισ’η του θα
ληφθεί η Α.Α.Υ από τον σχετικό Κ.Α. που έχει προβλεφθεί ( Κ.Α.Ε 02.00.6111 «Αμοιβές
νομικών και συμβολαιογράφων»)

 την από 17-01-2019 εισήγηση-γνωμάτευση του κ.Αμύντα Πέτρου
 Τα όσα ανέφερε προφορικά η κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη
 Το αριθ.πρωτ. 688/15-01-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμ. Γραφείου Δημάρχου
 Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε.

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο   τον   κ.Αμύντα  Πέτρο του  Τραΐανού , δικηγόρο του Δ.Σ.
Έδεσσας,  προκειμένου  να  παρασταθεί  στο  Τριμελές  Εφετείο  Α’βαθμού  (Κακουργημάτων)
Θεσ/νίκης  κατά  τη  δικάσιμο  της  21-01-2019  αναφορικά  με  το  αριθ.810/2017  βούλευμα  του
Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, ή σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο, για λογαριασμό τού Δήμου
Αλμωπίας  ως  συνήγορος  πολ.αγωγής  στην  ως  άνω  ποινική  δικογραφία, προκειμένου  να
διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της
παρούσας
2.Η  αμοιβή  του  δικηγόρου για  την  ανάθεση  της  συγκεκριμένης  εργασίας,   καθορίζεται
σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ «Προσδιορισμός των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων» και
τις όποιες τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
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3.Εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο για την σύμβαση ανάθεσης εργασίας και τις περαιτέρω νόμιμες
ενέργειες.

                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 02/2019
                ……………………………………………………….
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ

       (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία  17 Ιανουαρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

                                                  

                                                   ΜΠΙΝΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                    

4

ΑΔΑ: Ω19ΩΩΨΩ-ΤΓΕ


	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

		2019-04-02T11:27:08+0300
	Athens




