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ΘΕΜΑ 2ο
(Ημερήσιας Διάταξης)

Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο.
Στο Πολύκαστρο σήμερα 24-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 22.612/20-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος , 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπαβέλης Δημήτριος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:
1. Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων
ΤΚ Μεσιάς.
2.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις – συντηρήσεις τεχνικών
υποδομών Τουμπας Δ.Ε. Ευρωπού».
3.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
του έργου «Αναπλάσεις- διαμορφώσεις δημοτικών χώρων Δ.Ε.
Γουμένισσας».
4.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις – συντηρήσεις τεχνικών
υποδομών οικισμών Δ.Ε. Πολυκάστρου».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72§1 παρ. ιε του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
μεταξύ άλλων αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την
ανάκληση της πληρεξουσιότητας 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 απόφαση 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.Δ.Κ.
1. Στο Δήμο μας δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και
υπάρχει ανάγκη να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου Παιονίας
ενώπιον της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπικού υποκαταστήματος
ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως και δη η σύνταξη και κατάθεση ενστάσεως εντός της
νόμιμης 30ημερης προθεσμίας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο
του τοπικού υποκαταστήματος ΕΦΚΑ (544) Αξιουπόλεως και κατά της υπ’
αριθμ. Μ83/2018 πράξης επιβολής εισφορών και κατά της υπ’αριθμ.
Μ94/2018 πράξης επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης του υποκαταστήματος
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ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως σε βάρος του Δήμου Παιονίας. Συνεπώς θα πρέπει η
επιτροπή να προβεί σε ορισμό δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο στην
υπόθεση κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, ήτοι στη σύνταξη και κατάθεση της
σχετικής, προαναφερθείσας ενστάσεως.
2. Στο Δήμο μας δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και
υπάρχει ανάγκη να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου Παιονίας
ενώπιον της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπικού υποκαταστήματος
ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως και δη η σύνταξη και η κατάθεση ενστάσεως εντός της
νόμιμης 30ημερης προθεσμίας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο
του τοπικού υποκαταστήματος ΕΦΚΑ (544) Αξιουπόλεως και κατά της
υπ’αριθμ. 41/ΕΕΟΕ/2018 έκθεσης ελέγχου οικοδομοτεχνικού έργου του
υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως σε βάρος του Δήμου Παιονίας. Συνεπώς
θα πρέπει η επιτροπή να προβεί σε ορισμό δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το
Δήμο στην υπόθεση κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, ήτοι στη σύνταξη και
κατάθεση της σχετικής, προαναφερθείσας ενστάσεως.
και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
της:
 τις διατάξεις το άρθρο 103§2ι και γ του Ν.3463/2006.
 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, 2 του ν. 3852/2010.
 την υπ’ αριθμ. Μ83/2018 πράξη επιβολής εισφορών.
 την υπ’αριθμ. Μ94/2018 πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης του
υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως.
 την υπ’αριθμ. 41/ΕΕΟΕ/2018 έκθεση ελέγχου οικοδομοτεχνικού έργου του
υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-Εγκρίνει την ανάθεση εργασίας και ειδικότερα της εκπροσώπησης του Δήμου
Παιονίας στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Τσιμπίδα του Παναγιώτη
(Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 8145), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αμαλίας, αριθμός 12, ΑΦΜ
131529313, ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, προς την οποία χορηγεί την εντολή και
πληρεξουσιότητα, όπως προβεί στην εκπροσώπηση του Δήμου Παιονίας
ενώπιον της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπικού υποκαταστήματος
ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως και δη στη σύνταξη και κατάθεση ενστάσεως εντός της
νόμιμης 30ημερης προθεσμίας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο
του τοπικού υποκαταστήματος ΕΦΚΑ (544) Αξιουπόλεως και κατά της υπ’
αριθμ. Μ83/2018 πράξης επιβολής εισφορών και της υπ’αριθμ. Μ94/2018
πράξης επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης του υποκαταστήματος ΕΦΚΑ
Αξιουπόλεως σε βάρος του Δήμου Παιονίας. Συμφωνία αμοιβής εργασίας
ποσού 310,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό των 250,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%,
60,00 Ευρώ για την δικηγόρο που θα συντάξει και θα καταθέσει την ανωτέρω
ένσταση, ήτοι για την Ευαγγελία Τσιμπίδα και για όλες τις ενέργειες στις
οποίες θα προβεί για την παραπάνω υπόθεση και σύμφωνα πάντα με τον
κώδικα περί δικηγόρων.
-Εγκρίνει την ανάθεση εργασίας και ειδικότερα της εκπροσώπησης του Δήμου
Παιονίας στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Τσιμπίδα του Παναγιώτη
(Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 8145), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αμαλίας, αριθμός 12, ΑΦΜ
131529313, ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, προς την οποία χορηγεί την εντολή και
πληρεξουσιότητα, όπως προβεί στην εκπροσώπηση του Δήμου Παιονίας
ενώπιον της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπικού υποκαταστήματος
ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως και δη στη σύνταξη και κατάθεση ενστάσεως εντός της
νόμιμης 30ημερης προθεσμίας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο
του τοπικού υποκαταστήματος ΕΦΚΑ (544) Αξιουπόλεως και κατά της
υπ’αριθμ. 41/ΕΕΟΕ/2018 έκθεσης ελέγχου οικοδομοτεχνικού έργου του
υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Αξιουπόλεως σε βάρος του Δήμου Παιονίας τά .
Συμφωνία αμοιβής εργασίας ποσού 310,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό των 250,00
Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, 60,00 Ευρώ για την δικηγόρο που θα συντάξει και
θα καταθέσει την ανωτέρω ένσταση, ήτοι για την Ευαγγελία Τσιμπίδα και για
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όλες τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την παραπάνω υπόθεση και
σύμφωνα πάντα με τον κώδικα περί δικηγόρων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 28ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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