ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.7/10-4-2018 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 70

Περίληψη
Συμπλήρωση της με αριθμό 57/2018 η οποία αφορά
«Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Θωμά
Ξανθόπουλο για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.10770/10-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθεί σχετική απόφαση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών
περιθωρίων.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Καρά Αχμέτ
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
3) Μποζ Ραμαδάν
2) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Μυλωνάς Γεώργιος
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού
αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με την παρ.
6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης
1) Συμπλήρωση της με αριθμό 57/2018 η οποία αφορά «Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου
Ξάνθης Θωμά Ξανθόπουλο για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ξάνθης»
2) Έγκριση του αριθμ.πρωτ.10754/10-4-2018 πρακτικού αξιολόγησης της αριθμ.πρωτ.10547/3-4-2018
ένστασης της εταιρίας copy service shop κατά των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Συμπλήρωση της με αριθμό 57/2018 η οποία αφορά
«Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Θωμά Ξανθόπουλο για άσκηση έφεσης κατά
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ξάνθης»» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,
που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι
κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.10766/10-4-2018
εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου Θωμά Ξανθόπουλου η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε τη συμπλήρωση της υπ’αριθ.57/19-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διότι
εκ παραδρομής στην εισήγηση με αριθ. 8391/15-03-2018 ζητήθηκε η εκπροσώπηση από έναν μόνο
δικηγόρο.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στην απόφαση και τους άλλους δύο νομικούς συμβούλους του
Δήμου Ξάνθης οι οποίοι θα εκπροσωπούν ομοίως τον Δήμο από κοινού ή ο καθένας χωριστά».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμπληρώνει τη με αριθμό 57/19-3-2018 προγενέστερη απόφασή της σχετικά με την «Εξουσιοδότηση
του δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης Θωμά Ξανθόπουλο για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ξάνθης» και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος της

συμπληρώνει και τους άλλους δύο δικηγόρους του Δήμου Ξάνθης οι οποίοι θα εκπροσωπούν ομοίως τον
Δήμο από κοινού ή ο καθένας χωριστά.
Κατά τα λοιπά η αριθμ.57/2018 προγενέστερη απόφασή της ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την
ανωτέρω συμπλήρωση έχει ως εξής:
Εξουσιοδοτεί κατ’ άρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τους
δικηγόρους του Δήμου Ξάνθης Χατζηλιάδου Ελένη, Λάμπρου Ιωάννη και Ξανθόπουλο Θωμά, όπως από
κοινού ή ο καθένας χωριστά, για την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 43/2018 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ξάνθης, καθώς και για την παράστασή τους κατά την εκδίκασή
της.
……………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 10-4-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

