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ΑΔΑ: Ω9ΘΜΩΨΛ-ΣΥΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 176/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αριθ. 13/2018
απόφασης Ειρηνοδικείου Αμυνταίου.
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 4ο 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.
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Με την αριθ. 7/2018 ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να
παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου, στη δικάσιμο της
23ης/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., καθώς και σε κάθε εξ’
αναβολής δικάσιμο, που αφορά την αγωγή των κ.κ. ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ
Στέφανο, ΠΑΟΥΝΗ Παντελή και ΣΕΖΙΟ Ευάγγελο, υπαλλήλων του Δήμου
Αμυνταίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά του
Δήμου Αμυνταίου.
Η ανωτέρω αγωγή συζητήθηκε τελικά στις 20 Απριλίου 2018, ημέρα
Παρασκευή, και λήφθηκε η αριθ. 13/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Αμυνταίου
σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται η αγωγή των ανωτέρω και επιβάλλει σε
βάρος των εναγόντων τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου.
Προτείνεται να οριστεί δικαστικός επιμελητής η κα ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Ελένη του
Παναγιώτη, προκειμένου να επιδώσει την ανωτέρω απόφαση Ειρηνοδικείου
Αμυνταίου στους τρεις (3) εναγόμενους.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την αριθ. 7/2018 απόφαση Ο.Ε.
3. Την αριθ. 13/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Αμυνταίου
4. Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει την δικαστική επιμελήτρια κα. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Ελένη του Παναγιώτη
(Μεγ. Αλεξάνδρου 10, Πτολεμαΐδα), προκειμένου να προβεί στην επίδοση της
αριθ.
13/2018
απόφασης
Ειρηνοδικείου
Αμυνταίου
στους
κ.κ.
ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ Στέφανο, ΠΑΟΥΝΗ Παντελή και ΣΕΖΙΟ Ευάγγελο,
υπαλλήλων του Δήμου Αμυνταίου.
Β. Η αμοιβή της άνω δικαστικής επιμελήτριας θα ανέλθει στο ποσό των
155,00€.
Γ. Διαθέτει την πίστωση του ποσού των 155,00€ από τον ΚΑΕ 00.6111 (ΑΑΥ:
2018/7766) του προϋπολογισμού έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 176/2018
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.

