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Αριθ. Απόφασης 5/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από την 3η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ερέτριας, που έγινε την 22α Ιανουαρίου του 2013, με αριθμό 3/ 2013.
Στην Αμάρυνθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 α Ιανουαρίου του
2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας, ύστερα από την αριθ.
πρωτ. 478/16-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής , σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων
οικονομικού έτους 2012
Θέμα 2ο : Ορισμός δικηγόρου που αφορά υπόθεση επιδόματος
υπαλλήλων πρώην Δήμου Αμαρυνθίων
Θέμα 3ο : Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών Προμηθειών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά
την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τη προμήθεια
ενός καινούριου ρυμουλκού και δύο (2) καινούριων κινητών
σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ημιρυμουλκούμενων
"κοντέινερ” με σύστημα συμπίεσης χωρητικότητας 60κ.μ. περίπου.
Θέμα 4ο : Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2013.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του
Ν.3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βελέντζας Βασίλειος,(Πρόεδρος)
2. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
3.Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
4.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
5. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
7. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σαραντίδου Ελευθερία για την τήρηση των
πρακτικών.

Θέμα 2ο: «Ορισμός δικηγόρου που αφορά υπόθεση επιδόματος
υπαλλήλων πρώην Δήμου Αμαρυνθίων»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε ότι πρέπει να οριστεί δικηγόρος για να εκπροσωπήσει τον Δήμο
Ερέτριας και να προασπίσει τα συμφέροντα του στην υπ΄αρ.529/2011 αγωγή που
έχουν ασκήσει οι υπάλληλοι του πρώην Δήμου Αμαρυνθίων, Αντωνίου Μάζη του

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΩΡ9-4ΓΗ

Κων/νου, Αγγέλου Μίχα του Αναστασίου κ.λ.π. κατά του Δήμου, στη δικάσιμο που
θα ορισθεί και σε κάθε αναβολή αυτής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Πρότεινε τον δικηγόρο κ. Κακογιάννη Ευάγγελο Κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις περιπτώσεις ιγ και ιε της παρ. 1του
αρθ. 72 του ν. 3852/2010, και την εισήγηση της προέδρου, μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των μελών μεταξύ τους,
Αποφασίζει

ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Κακογιάννη Ευάγγελο για να εκπροσωπήσει
τον Δήμο Ερέτριας και να προασπίσει τα συμφέροντα του στην υπ΄αρ.529/2011
αγωγή που έχουν ασκήσει οι υπάλληλοι του πρώην Δήμου Αμαρυνθίων, Αντωνίου
Μάζη του Κων/νου, Αγγέλου Μίχα του Αναστασίου κ.λ.π. κατά του Δήμου, στη
δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε αναβολή αυτής ενώπιον του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Η αμοιβή της θα καθοριστεί με βάση τον πίνακα περί ελαχίστης αμοιβής δικηγόρων
Β) Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
O Πρόεδρος

Τα μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

1. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
2. Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
3.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
5. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
6. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
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