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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 22/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 11717/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος-(τακτικό μέλος)
5.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος)
6.Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
7.Ηλιάδης Μιχαήλ

1.Σαρίδης ΄Αλκης

(τακτικό μέλος)

ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

(τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ: 127/2019
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της αριθ.23/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ανάθεση σε
Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ.23/2019
απόφαση η Οικ.Επιτροπή : Α.-όρισε πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου τον κ.ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ με ΑΜ
093 Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απαίτηση του Δήμου
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Β.-Ενέκρινε τη δαπάνη και διάθεση της πίστωσης που θα προκύψει σε βάρος του Κ.Α. 00/6111 για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2019 και Γ.-Ενέκρινε για τον καθορισμό της αμοιβής του να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι επειδή από την ανάθεση της υπόθεσης
στον κ.Τσελεμπή μέχρι και σήμερα μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα και ο ανωτέρω δικηγόρος δεν
έχει προβεί στη σύνταξη της γνωμοδότησης, πρότεινε την αντικατάστασή του
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Αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00/6111 των
εξόδων έχει γραφεί πίστωση 7.000 € για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων από ιδίους πόρους.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
•

του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3423/2019

•

του άρθρου 281 του Ν.3463/2006

•

του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).
Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ντεμίρης Αθανάσιος είπε ότι επειδή δεν υπάρχει χρονικό

περιθώριο για την σύνταξη και προσκόμιση της γνωμοδότησης από τον κ.Τσελεμπή, επειδή είναι έμπειρος
νομικός και λόγω εκλογών είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις πρότεινε στο σώμα να μην προβεί στην αντικατάστασή του.
Με την άποψή του συμφώνησε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλιάδης Μιχαήλ
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Ανακαλεί την αριθ.23/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ο ορίζει εκ νέου πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την κ.ΠΟΥΛΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με ΑΜ (228) Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απαίτηση xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Β.-Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης που θα προκύψει σε βάρος του Κ.Α.00/6111
για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2019 .
Γ.-Ο καθορισμός της αμοιβής της ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.Ντεμίρη Αθανασίου και Ηλιάδη Μιχαήλ, για τους λόγους
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 127/2019
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

