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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 39/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
801/16-01-2018 αίτηση του κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ευάγγελου.
Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00 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. 877/18-01-2018 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.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο 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 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.
Σε συνέχεια των αριθ. 118/2015 και 17/2016 αποφάσεων Οικονομικής
Επιτροπής, ο δικηγόρος κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ευάγγελος, με την αριθ. 801/16-012018 αίτησή του, αιτείται να του ανατεθεί η Β’ φάση της νομικής επίβλεψης και
των εξωδικαστικών ενεργειών καθιέρωσης πλαισίου διεκδίκησης τελών
διέλευσης από τηλεφωνικές εταιρείες από τον Δήμο Αμυνταίου, της διεκδίκησης
τελών διελεύσεως με την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων του
Δήμου Αμυνταίου, όπως και την διενέργεια των επαφών με τις αρμόδιες εταιρίες
τηλεπικοινωνιών, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τη Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την ΕΕΤΤ και κάθε άλλο εμπλεκόμενο
φορέα βάσει και της προηγούμενης επίμονης και πιεστικής προς τους
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αρμόδιους φορείς και τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών έρευνας που διεξήγαγε κατά
την Α΄ Φάση της νομικής επίβλεψης μου το προηγούμενο διάστημα και της
γνώσης που έχει για το ζήτημα της διεκδίκησης τελών διέλευσης και τελών
χρήσης διέλευσης μετά την κατάθεση της γνωμοδότησης του για το ζήτημα αυτό
τον Ιούλιο του 2015, όπως είχε ζητηθεί από τον Δήμο.
Στην φάση αυτή (Β’ φάση) θα εγερθεί αίτημα απόδοσης τελών από
τηλεφωνικές εταιρίες που αιτούνται την διέλευση ή έχουν διέλθει με το δίκτυο
τους τα προηγούμενα χρόνια από οικισμούς του Δήμου Αμυνταίου λόγω και
της ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης μόλις τώρα της WEB εφαρμογής του
αρμοδίου υπουργείου, ώστε κάθε δήμος να μπορεί μέσω πιστοποιημένης
σύνδεσης του, να έχει πρόσβαση μόνο στα αρχεία των δικών του
τηλεπικοινωνιακών δικτύων που θα εμφανίζονται σε αντίστοιχο χάρτη. Στις
αρμοδιότητες του δικηγόρου θα περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος συντονισμός
των υπηρεσιών του δήμου και η νομική επίβλεψη και συμβουλή τους στην
διαδικασία υπολογισμού των τελών διέλευσης και χρήσης διελεύσεως που
οφείλονται και διεκδικούνται από τον δήμο μετά την πρόσβαση στους
ψηφιακούς χάρτες των δικτύων της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου, υποβολής
του αιτήματος απόδοσης των τελών από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, της
ΟΤΕ. ΑΕ συμπεριλαμβανομένης σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ υπ΄
αριθμόν 528/075/23-6-09 (ΦΕΚ 1375/10-7-09). Δεν θα περιλαμβάνεται στα
υπό ανάθεση έργα του δικηγόρου σε αυτήν την φάση, η τυχόν δικαστική
διαδικασία, η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον κάποια εταιρία
καταφύγει σε αυτά ή τα έξοδα εξωδίκων.
Προτείνεται να οριστεί ο δικηγόρος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ευάγγελος του Παντελή, με
αριθμό μητρώου Δ.Σ.Φ. 90 και ΑΦΜ 133127762, για την ανωτέρω εργασία,
ως αναφέρεται και στην αριθ. πρωτ. 801/16-01-2018 αίτησή του.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.
5.

Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Την αριθ. 118/2015 απόφαση Ο.Ε.
Την αριθ. 17/2016 απόφαση Ο.Ε.
Την αριθ. πρωτ. 801/16-01-2018 αίτηση του κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ε.
Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει τον δικηγόρο κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ευάγγελο του Παντελή, με αριθμό
μητρώου Δ.Σ.Φ. 90 και ΑΦΜ 133127762, προκειμένου να εγερθεί αίτημα
απόδοσης τελών από τηλεφωνικές εταιρίες που αιτούνται την διέλευση ή
έχουν διέλθει με το δίκτυο τους τα προηγούμενα χρόνια από οικισμούς του
Δήμου Αμυνταίου λόγω και της ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης μόλις τώρα της
WEB εφαρμογής του αρμοδίου υπουργείου, ώστε κάθε δήμος να μπορεί μέσω
πιστοποιημένης σύνδεσης του, να έχει πρόσβαση μόνο στα αρχεία των δικών
του τηλεπικοινωνιακών δικτύων που θα εμφανίζονται σε αντίστοιχο χάρτη.
Β. Η αμοιβή του άνω δικηγόρου θα ανέλθει στο ποσό των 2.000,00€.
Γ. Διαθέτει την πίστωση του ποσού των 2.000,00€ από τον ΚΑΕ 00.6111
(Α.Α.Υ.: 2018/1606) του προϋπολογισμού έτους 2018.
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Δ. Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο για την υπογραφή του ανάλογου συμφωνητικού
με τον δικηγόρο Ευάγγελο ΙΩΑΝΝΙΔΗ του Παντελή.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 39/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

