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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 260/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 27/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αγωγή (τακτική
διαδικασία) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας της
ανωνύμου Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΤΕ» (Αρ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής: 68/2018).
Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου 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. 12144/05-09-2018 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 πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ρακόπουλος Άγγελος
2. Ταμήλιας Αλέξανδρος
3. Νάτσης Ιωάννης
4. Ιωαννίδου Ελένη
5. Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν την έναρξη συζήτησης του όγδοου (8ου) θέματος, αποχώρησε από τη
συνεδρίαση 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.

ΑΔΑ: 65ΩΕΩΨΛ-0ΚΙ

Στις 29-08-2018, η ανώνυμη τεχνική εταιρεία με την επωνυμία «GDI
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», που εδρεύει στο Αμύνταιο, οδός Πλάτωνος 2,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Φλώρινας την με αριθμό κατάθεσης 68/2018 αγωγή κατά του
Δήμου Αμυνταίου, κατά την τακτική διαδικασία. Με την ως άνω αγωγή της,
ζητά αφενός μεν να γίνει δεκτή, αφετέρου δε να υποχρεωθεί ο Δήμος
Αμυνταίου για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της αγωγής, να της
καταβάλει το ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και
εξήντα επτά λεπτών (41.049,67€) πλέον ΦΠΑ, νομιμοτόκως από την επίδοση
της αγωγής και τέλος, να καταδικαστεί ο Δήμος Αμυνταίου στη δικαστική της
δαπάνη.
Προτείνεται να οριστεί ως πληρεξούσια Δικηγόρος η κα. ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ Μάρθα
του Χρήστου, με ΑΜΔΣΘ 11371 και ΑΦΜ 142332429 (Δ.Ο.Υ. Α’
Θεσσαλονίκης), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Μηνά 3, προκειμένου
να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη – αντίκρουση και όλα τα αποδεικτικά μέσα
και τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας
προς αντίκρουση της ανωτέρω αγωγής.
Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Η αριθ. 68/2018 έκθεση κατάθεση δικογράφου αγωγής
3. Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα. ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ Μάρθα του Χρήστου,
με ΑΜΔΣΘ 11371 και ΑΦΜ 142332429 (Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης), με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, οδός Αγίου Μηνά 3, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις,
προσθήκη – αντίκρουση και όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα σχετικά
διαδικαστικά έγγραφα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας προς
αντίκρουση της με αριθμό κατάθεσης 68/2018 αγωγής της ανώνυμης τεχνικής
εταιρείας με την επωνυμία «GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», που εδρεύει στο
Αμύνταιο, οδός Πλάτωνος 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Β. Η αμοιβή της δικηγόρου θα ανέλθει στο ποσό των 700,00€.
Γ. Η πίστωση του ποσού των 700,00€ διατέθηκε με την αριθ. πρωτ.
2018/12322 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, από τον ΚΑΕ 00.6111 του
προϋπολογισμού έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 260/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος
α/α

ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

