INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.27 09:44:08
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Υ0ΙΩΨΛ-0Ι3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την γνωμοδότηση
πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 19744/30-11-2017 αίτησης
του κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ Βαγγέλη.
Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 4437/21-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύμφωνα με το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτερα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει σε δικηγόρο την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο
εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία.
Με την αριθ. 23/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η η
δικηγόρος ΜΠΑΣΟΥΡΗ Στεφανή, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με
τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος Αμυνταίου
σχετικά με την αριθ. πρωτ. 19744/30-11-2017 αίτηση του κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ
Βαγγέλη του Παύλου.
Σύμφωνα με τη συνημμένη γνωμοδότηση, και δεδομένου ότι ο κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Βαγγέλης παραιτείται του δικαιώματός του περί εισπράξεως του ποσού που
αφορά στους νόμιμους τόκους και τα δικαστικά έξοδα που του επιδικάστηκαν
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με την 198/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας και
περιορίζει το αίτημα του περί του ποσού του κεφαλαίου, ήτοι στο ποσό των
30.085,36 ευρώ, κρίνεται κατά τη γνωμοδοτούσα δικηγόρο συμφέρον για τον
Δήμο Αμυνταίου να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και να μην
επιβαρυνθεί σε περισσότερα έξοδα και δαπάνες καθώς το κέρδος του θα είναι
μεγάλο (ήδη οι τόκοι αγγίζουν τα 2/3 του κεφαλαίου) και θα μπορέσει να λυθεί
η διαμάχη των δύο μερών που κρατά εδώ και οκτώ χρόνια.
Σύμφωνα με το εδάφιο ιδ’ παρ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α),
η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ,».
Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της συνημμένης γνωμοδότησης ως προς
την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του αιτούντος και του Δήμου
Αμυνταίου, και τη διαβίβασή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη
απόφασης, λόγω αρμοδιότητας.
Η Οικονομική επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τα εδάφια ιδ’ και ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την αριθ. 23/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τη γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου.
4. Το αριθ. 3352/5-3-2018 έγγραφο του Δ. Αμυνταίου
5. Την αριθ. 3188/2-3-2018 αίτηση του κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ Β.
6. Την αριθ. 19744/30-11-2017 αίτηση του κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ Β.
7. Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Κάνει δεκτή την συνημμένη γνωμοδότηση ως προς την επίτευξη
εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του αιτούντος και του Δήμου Αμυνταίου.
Β. Αποφασίζει τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για λήψη απόφασης, λόγω αρμοδιότητας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 108/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε.

