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ΑΔΑ: 6ΤΜΑΩΞΖ-5ΚΞ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.3743/19-3-2020 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 διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη και τρία (3) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος) 1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος(τακ. μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος(τακτικό μέλος) 2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος) 3. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) ( τακτικό μέλος)
5. Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ: 69/2020

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας
όπου θα συζητηθεί η αγωγή που κατέθεσε ο κ.Ζάμπας Χρήστος του Στεργίου κατά του Δήμου.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 13-32020 εισήγηση της Δ/ντριας Δ/κών και Οικ.κών υπηρεσιών με την οποία ενημερώνει το σώμα ότι ο
κ.Ζάμπας Χρήστος του Στεργίου κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου με την οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων
υπολειπόμενο ποσό 7.008,00 ευρώ διότι από το 1-9-2008 έως 31-12-2010 παράλληλα με το επάγγελμά
του ως ελεύθερου επαγγελματία παρείχε τις υπηρεσίες του και στο Δήμο ως ειδικός συνεργάτης.
Η υπόθεσή του θα συζητηθεί στις 15-5-2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας, και για το λόγο
αυτό πρέπει η ΟΕ να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής δικηγόρων έχει εγγραφεί πίστωση 12.000,00 ευρώ
στον Κ.Α. 00/6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων από ιδίους πόρους» του σκέλους
των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη τις διατάξεις


του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και ισχύει



του άρθρου 281 του Ν.3463/2006



του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την κ.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ με ΑΜ (170) Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο στις 15-5-2020, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας,σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε ο κ.Ζάμπας Χρήστος του Στεργίου κατά του Δήμου.
Ο ορισμός της ανωτέρω Δικηγόρου ισχύει και σε κάθε μετ’ αναβολής συζήτηση
Β. Η αμοιβή της δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε (145,00) ευρώ πλέον
ΦΠΑ (με βάση τις ελάχιστες νόμιμες δικηγορικές αμοιβές όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).
Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση 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 2020
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 69/2020
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

