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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.12/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 132/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 111/2012 απόφασης ΟΕ ως προς την παροχή εντολής στο
δικηγόρο Κατερίνης κ. Κοσµά Ιπποκράτη για εκπροσώπηση του ∆ήµου στην υπόθεση µε
αιτούντες τους Ιωάννη Μπακάλη κλπ κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και
έγκριση της αριθ.570/2012 απόφασης ∆ηµάρχου σχετικά µε παροχή εντολής στο
δικηγόρο Κατερίνης, Γεώργιο Νατσιό, για να εκπροσωπήσει το δήµο ενώπιον του
Τριµελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την παραπάνω υπόθεση
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 15 του µήνα Μαΐου 2012,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.36529/11-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών
παραβρέθηκαν έξι (6) τακτικά µέλη και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - Μέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Προτάχθηκαν τα θέµατα και συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 9ο, 14ο 18ο, 15ο, 11ο, και 12ο.
Ο κ. Χαράλαµπος Καρατζόγλου προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18ου θέµατος.
Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …
18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες η οικονοµική
επιτροπή: «όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των
δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για
θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην
περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής»
Β. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτ. ιε του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες:
«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.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη
σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις
περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του
Κ.∆.Κ.»
Γ. Την 111/2012 απόφαση ΟΕ µε την οποία δόθηκε εντολή στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Κοσµά
Ιπποκράτη να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κατερίνης στις παρακάτω δικαστικές
υποθέσεις:
1. Ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιµο της 14-05-2012 για την εκδίκαση της
Αίτησης του Παύλου Παπαδόπουλου του Ιωάννη, κατοίκου Κατερίνης οδός Ιουστινιανού 21
κατά του ∆ήµου Κατερίνης, ή σε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο.
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2. Αριθ. Κλήσης.: ΚΛΣΤ282/20-2-2012 του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 14-05-2012 στο
ακροατήριο του Πρωτοδικείου Κατερίνης, όπου θα συζητηθεί η Αίτηση Αναθ. – Επανασυζ.
Π.Β. των ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Ι., ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ι. κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και κατά της απόφασης που αφορά ν.
1406/83.
∆. Την αριθ.570/2012 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία, έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς
και: 1) την από 30.04.2012 δήλωση του κ. Κοσµά Ιπποκράτη, µε την οποία µας γνωστοποιεί ότι
αδυνατεί να παραστεί στη δικάσιµο της 14-05-2012 και εποµένως η υπόθεση αυτή πρέπει να
ανατεθεί σε άλλο δικηγόρο, 2) Το γεγονός ότι η ΟΕ δεν έχει τα χρονικά περιθώρια να συνεδριάσει,
προκειµένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του δήµου, και 3) το γεγονός
ότι στο δήµο δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβουλος και υπάρχει κίνδυνος για τα συµφέροντά του από τη
µη εκπροσώπησή του ενώπιον των ∆ικαστηρίων, αποφασίζει την παροχή εντολής στο δικηγόρο
Κατερίνης Γεώργιο Νατσιό (Α.Μ.249) για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το δήµο ενώπιον του
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (µεταβατική έδρα Κατερίνης), κατά τη συζήτηση
της παραπάνω υπόθεσης.
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος ζήτησε από τα µέλη να ανακαλέσουν εν µέρει την 111/2012
απόφαση ΟΕ και να εγκρίνουν την 570/2012 απόφαση του δηµάρχου.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Ανακαλεί την 111/2012 ως προς την παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Κοσµά
Ιπποκράτη να παραστεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κατερίνης ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (µεταβατική έδρα Κατερίνης) κατά τη δικάσιµο της 14.05.2012 στην
υπόθεση µε αιτούντες τους: Μπακάλη Ιωάννη, Μπακάλη Τριανταφυλλιά και Μπακάλη Ευαγγέλου
κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και κατά της απόφασης που αφορά ν. 1406/83.
Β. Παρέχει εντολή στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Γεώργιο Νατσιό (Α.Μ. 249) προκειµένου να
παραστεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κατερίνης ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης (µεταβατική έδρα Κατερίνης) κατά τη δικάσιµο της 14.05.2012 ή σε άλλη µετ’
αναβολή δικάσιµο στην υπόθεση µε αιτούντες τους: Μπακάλη Ιωάννη, Μπακάλη Τριανταφυλλιά και
Μπακάλη Ευαγγέλου κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και κατά της απόφασης που
αφορά Ν. 1406/83.
Η αµοιβή του δικηγόρου θα καταβληθεί µετά την έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών από το
δικηγόρο και θα καθοριστεί µε βάση τα τριπλότυπα παράβολα προεισπραττοµένων δικηγορικών
αµοιβών (Κ.Υ.Α.1117864/2297/A0012/ΠΟΛ.1146/07 ΦΕΚ Β’ 2422/24-12-2007).
Η δαπάνη για την αµοιβή του θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.00.6111 και 02.10.6111 του
προϋπολογισµού του δήµου µας οικονοµικού έτους 2012.
Μειοψηφούντων των κυρίων Μηλιώτη Νικολάου, Μαλτζάρη Ιωάννη και Χρήστου Καραφουλίδη,
διότι κατά τη γνώµη τους θα έπρεπε ο δήµος να διαθέτει Νοµικό Σύµβουλο προκειµένου να τον
εκπροσωπεί στις διάφορες υποθέσεις του.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 132/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 18-05-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Ζωή Σερετίδου

Κ.Σ.
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