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ΘΕΜΑ 1ο
(Ημερήσιας Διάταξης)

Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο.
Στο Πολύκαστρο σήμερα 12-03-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 3.414/08-03-2019 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) Μπαβέλης Δημήτριος, 4) Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
1.Διόρθωση της 168/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής για την
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού έργου «Κατασκευή
και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς».

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
(παράσταση και κατάθεση υπομνήματος) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 06-03-2019, καθώς και σε
κάθε άλλη, που τυχόν μετά από αναβολή ορισθεί, όπου συζητείται η με αύξ.
αριθμό κατάθεσης ΑΓ5613/04-12-2015 αγωγή του Χρήστου Σκέμπη του
Πέτρου κατά του Δήμου Παιονίας, με την οποία αιτείται την καταβολή ποσού
14.300,00 € ως επιδότηση για την αγορά/ανέγερση κατοικίας.
2. Στο Δήμο μας δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία και
υπάρχει ανάγκη να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου Παιονίας
(παράσταση και κατάθεση προτάσεων) ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Πολυκάστρου κατά τη δικάσιμο της 18-03-2019, καθώς και σε κάθε άλλη, που
τυχόν μετά από αναβολή ορισθεί, όπου συζητείται η από 29-12-2018, με αύξ.
γενικό αριθμό κατάθεσης 15/31-12-2018 αγωγή του Παύλου Χαρτοματσίδη
του Γεωργίου κατά του Δήμου Παιονίας, με την οποία αιτείται την καταβολή
ποσού 4.000,00 € ως εργολαβικό αντάλλαγμα από εκτελεσθέντα
έργα/εργασίες.
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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 με αύξ. αριθμό κατάθεσης ΑΓ5613/04-12-2015 αγωγή του Χρήστου
Σκέμπη του Πέτρου κατά του Δήμου Παιονίας
 Την από 29-12-2018, με αύξ. γενικό αριθμό κατάθεσης 15/31-12-2018
αγωγή του Παύλου Χαρτοματσίδη του Γεωργίου κατά του Δήμου Παιονίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανάθεση εργασίας και ειδικότερα α) της εκπροσώπησης του
Δήμου Παιονίας στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Λάζαρο Γ. Παυλίδη (Α.Μ. Δ.Σ.Θ.
8102), Φλέμινγκ 11, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 133490089, ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης,
προς τον οποίο χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως παραστεί
εκπροσωπώντας το Δήμο Παιονίας (παράσταση και κατάθεση υπομνήματος)
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη
δικάσιμο της 06-03-2019, καθώς και σε κάθε άλλη, που τυχόν μετά από
αναβολή ορισθεί, όπου συζητείται η με αύξ. αριθμό κατάθεσης ΑΓ5613/04-122015 αγωγή του Χρήστου Σκέμπη του Πέτρου κατά του Δήμου Παιονίας.
Αναγνωρίζει δε ως νόμιμες και έγκυρες όλες τις έως τώρα ενέργειες του
δικηγόρου Λάζαρου Γ. Παυλίδη στη συγκεκριμένη ως άνω υπόθεση. Συμφωνία
αμοιβής εργασίας ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού
24% εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (144,00 €), ήτοι συνολικά ποσού
επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00 €) για την ανωτέρω εργασία και
για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περαίωση της ως άνω εντολής.
β) της εκπροσώπησης του Δήμου Παιονίας στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Λάζαρο Γ. Παυλίδη (Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 8102), Φλέμινγκ 11, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ
133490089, ΣΤ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, προς τον οποίο χορηγεί την εντολή και
πληρεξουσιότητα, όπως παραστεί εκπροσωπώντας το Δήμο Παιονίας
(παράσταση και κατάθεση προτάσεων) ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Πολυκάστρου κατά τη δικάσιμο της 18-03-2019, καθώς και σε κάθε άλλη, που
τυχόν μετά από αναβολή ορισθεί, όπου συζητείται η από 29-12-2018, με αύξ.
γενικό αριθμό κατάθεσης 15/31-12-2018 αγωγή του Παύλου Χαρτοματσίδη
του Γεωργίου κατά του Δήμου Παιονίας. Συμφωνία αμοιβής εργασίας ποσού
τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24% ογδόντα ένα
ευρώ και εξήντα λεπτά (81,60 €), ήτοι συνολικά ποσού τετρακοσίων είκοσι
ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (421,60 €) για την ανωτέρω εργασία και για
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περαίωση της ως άνω εντολής.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού
ανάθεσης εργασίας στο οποίο να καθορισθεί το ποσό της αμοιβής του
πληρεξουσίου Δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 5ο/2019 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

2

