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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί
ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στη συζήτηση
ασφαλιστικών μέτρων, που κατατέθηκαν από τον κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ανέστη.
Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:00, 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. 7544/30-05-2018 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.

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Τζίτζιου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Κατά τη συζήτηση του πέμπτου (5ου) θέματος, προσήλθε στη συνεδρίαση και
ο δημοτικός σύμβουλος κος ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΤΑΜΗΛΙΑΣ Αλέξανδρος, το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
Ο εκτελών χρέη Προέδρου εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός 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.
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Ο κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ανέστης, ο οποίος περιλαμβάνεται στους προσωρινούς
πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων ζητώντας ρύθμιση κατάστασης και συγκεκριμένα να υποχρεωθεί ο
Δήμος Αμυνταίου να αποδέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες του.
Στις 07-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Φλώρινας, συζητείται το αίτημά του για προσωρινή διαταγή
ενώ εν συνεχεία θα προσδιοριστεί και ο χρόνος συζήτησης της αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων.
Θα πρέπει, λοιπόν, να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 07-062018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ότε και συζητείται η προσωρινή διαταγή
όπως και στη δικάσιμο που θα οριστεί για τη συζήτηση της αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων
Προτείνεται να οριστεί η Δικηγορική Εταιρία «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» -ΜΗΤΚΑΣΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ- ΡΑΡΡΗΣ-ΤΖΙΤΖΙΡΟΓΛΟΥ με αριθμό μητρώου ΔΣΦ 112 και
έδρα τη Φλώρινα, Μεγ Αλεξάνδρου 74, ΑΦΜ 997456260, μέλος της οποίας
είχε παραστεί και κατά το πρωτόδικο δικαστήριο.
Η Οικονομική επιτροπή, αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το εδάφιο ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Η αριθ. 58/2018 αίτηση του κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Α.
3. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Β. Ορίζει την Δικηγορική Εταιρία «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» -ΜΗΤΚΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥΡΑΡΡΗΣ-ΤΖΙΤΖΙΡΟΓΛΟΥ με αριθμό μητρώου ΔΣΦ 112 και έδρα τη Φλώρινα,
Μεγ Αλεξάνδρου 74,
ΑΦΜ 997456260,
να παρασταθεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 07-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:00, ή σε όποια μετ΄ αναβολή δικάσιμο ότε και θα συζητηθεί η προσωρινή
διαταγή καθώς επίσης και στην ημερομηνία ότε θα οριστεί δικάσιμος για τη
συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
Γ. Η αμοιβή της άνω δικηγορικής εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 992,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Δ. Διαθέτει την πίστωση του ποσού των 992,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% από τον ΚΑΕ 00.6111 (ΑΑΥ: 2018/7771) του προϋπολογισμού έτους
2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 172/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
α/α

ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τα Μέλη
1. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
2. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.
3. ΤΖΙΤΖΙΟΥ Ε.

