Α∆Α: ΒΟΖΦΩΕΤ-ΧΒ0

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 30/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Παπαγιάννη Χρήστο (ΑΜ 296)
για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Σταύρος
Κωνσταντινίδης κατά του ∆ήµου Κατερίνης ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Παραλίας
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 6 του µήνα Φεβρουαρίου
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ. 7178/02-02-2012 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 9 µελών παραβρέθηκαν 8
τακτικά µέλη, δηλαδή:

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - προεδρεύων
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος

Ο κ. Νικόλαος Μηλιώτης προσήλθε µετά τη συζήτηση και ψήφιση του 6ου θέµατος.
Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- και ο αντιπρόεδρος –κ. Νικόλαος Μηλιώτης απουσίαζαν και
προήδρευσε η κ. Βικτώρια Παπατολίκα (το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις
περισσότερες ψήφους – άρθρο 75 παρ.2 του Ν.3852/2010), η οποία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Μετά την προσέλευσή του, ο κ. Νικόλαος Μηλιώτης αντικατέστησε την κ. Παπατολίκα
και ως προεδρεύων για το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Απαιτείται νοµικός σύµβουλος για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Κατερίνης για τη δικαστική
υπόθεση: Αγωγή του Σταύρου Κωνσταντινίδη κατά του ∆ήµου Κατερίνης, ως καθολικού διαδόχου
του ∆ήµου Παραλίας.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του
Ν.3852/2010 & 172 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Παρέχει την εντολή στο ∆ικηγόρο Κατερίνης κ. Χρήστο Παπαγιάννη (ΑΜ 296) να παραστεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Κατερίνης στην αγωγή του Σταύρου Κωνσταντινίδη κατά του ∆ήµου
Κατερίνης, ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Παραλίας, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο
Κατερίνης στη συνεδρίαση της 14/02/2012 ή σε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο.
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).
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Μειοψηφούντων των Νικολάου Μηλιώτη και Αθανασίου Γκούνα και Ιωάννη Μαλτζάρη, οι οποίοι
ζητούν τη στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 30/2012
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων
Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 08-02-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆/κών Υπηρεσιών
α.α.

Κατερίνα Σιούµη

Κ.Σ.
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