Α∆Α: Β4Λ9ΩΕΤ-Η5Τ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.14/2012
κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 155/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγής κατά της αριθ.2336/5-4-2012
απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), εξουσιοδότηση αντιδηµάρχου για την
υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήµου και ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για
την ως άνω προσφυγή.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 6 του µήνα Ιουνίου 2012,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.µ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.44242/06-06-2012 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 και τα εννέα (9), δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - Μέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος – µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας

Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε πως είναι
κατεπείγουσα διότι πρέπει άµεσα να κατατεθεί η παρούσα απόφαση στην Ειδική Επιτροπή του
άρθρου 152 του Ν.3463/2006. Τα µέλη της επιτροπής δέχτηκαν το κατεπείγον της συνεδρίασης και
του θέµατος, για το οποίο ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κ. Ζήνωνα Σατραζέµη, ο
οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Την αριθ.29/2012 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραµµατικής
σύναψης µεταξύ του ∆ήµου Κατερίνης, της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κατερίνης (∆ΕΥΑΚ) και της Ολυµπιακής Αναπτυξιακής Α.Ε., για την υλοποίηση του προγράµµατος
που αφορά την περισυλλογή, την καταγραφή και τη σήµανση, τον εµβολιασµό, στείρωση,
αποπαρασίτωση, διατροφή, περίθαλψη και τέλος την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων, µε τους όρους
που αναγράφονται στην απόφαση
Β. Την µε αριθ.πρωτ.2336/05.04.2012 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης µε θέµα την ακύρωση της παραπάνω απόφασης για τους λόγους που
αναγράφονται αναλυτικά σε αυτήν,
Γ. Το γεγονός ότι η παραπάνω απόφαση του Γ.Γ. µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/2006 ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17
του Ν.3812/2009
Ύστερα από τα παραπάνω ο αντιδήµαρχος πρότεινε τη λήψη απόφασης για υποβολή
προσφυγής κατά της αριθ.2336/5-4-2012 απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆/σης Μακεδονίας Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), εξουσιοδότηση του
ιδίου για την υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήµου και ορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου
(προτείνεται ο κ. Νικολαϊδης Αχιλλέας) για την ως άνω προσφυγή
Κατόπιν των παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72
(παρ.ιβ και ιε) και 75 του Ν.3852/2010,
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Α. Εγκρίνει την υποβολή προσφυγής κατά της αριθ.2336/5-4-2012 απόφασης του Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν.3463/2006)
Β. Εξουσιοδοτεί τον αντιδήµαρχο Κατερίνης, κ. Ζήνωνα Σατραζέµη για την υπογραφή της
παραπάνω προσφυγής και την εκπροσώπηση του ∆ήµου.
Γ. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την ως άνω προσφυγή το δικηγόρο Κατερίνης κ.
Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ. 132).
Η αµοιβή 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 Μηλιώτη Ν., Μαλτζάρη Ι. και Γκούνα Αθ. διότι µειοψήφησαν και στη
σχετική απόφαση δηµοτικού συµβουλίου.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 155/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 06-06-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Α.Α.

Κατερίνα Σιούµη

Π.Μ.
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