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Αριθµός απόφασης : 1/ 2019

Από το µε αριθµό 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Ορισµός ή µη πληρεξούσιου δικηγόρου στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης κατά τη
συζήτηση της µε αριθµ. καταθ. 201/2017 αγωγής των ενενήντα έξι (96)
υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. του ∆ήµου Κοζάνης κατά του ∆ήµου Κοζάνης.
Σήµερα την 15η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13 :30, η Οικονοµική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 749/11.01.2019 που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ
(8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Ιωαννίδης Παρασκευάς
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8.Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δεν προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 1 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Στο άρθρο 72 (παρ. 1 εδαφ. ιε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα για την πρόσληψη πληρεξουσίου
δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του είναι της Οικονοµικής
Επιτροπής.
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Η Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου στο από 07.01.2019 υπηρεσιακό της σηµείωµα µε θέµα :
«Λήψη απόφασης για ορισµό δικηγόρο κατά την συζήτηση της µε αριθµ. καταθ.
201/2017) αγωγής κατά του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.», αναφέρει τα παρακάτω :
«……..Την 18-01-2019 συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης η µε αριθ. κατάθ.
201/2017 αγωγή 96 εναγόντων – υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. του ∆ήµου Κοζάνης (Αθανασιάδης
Χαράλαµπος κλπ) κατά του ∆ήµου Κοζάνης. Με την αγωγή αυτή οι ενάγοντες ζητούν να
υποχρεωθεί ο δήµος Κοζάνης να τους καταβάλει τα επιδόµατα για δώρο Χριστουγέννων, δώρο
Πάσχα και επίδοµα αδείας για τα έτη 2013 έως και 2017.
Επειδή οι δύο δικηγόροι που παρέχουµε τις υπηρεσίες µας στο ∆ήµο Κοζάνης µε σχέση έµµισθης
εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουµε καταθέσει τις µε αριθµό πρωτ. του ∆ήµου
Κοζάνης 43284 και 43287/21-12-2018 αιτήσεις, µε τις οποίες ζητούµε να µας καταβληθούν τα
ως άνω επιδόµατα (δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδοµα αδείας) για τα έτη 2013 έως
και 2018 και επίκειται η κατάθεση αγωγής µας κατά του ∆ήµου Κοζάνης, η οποία θα έχει το ίδιο
αίτηµα, µε αυτήν των 96 υπαλλήλων του ∆ήµου, φρονούµε ότι είναι αντιδεοντολογικό να
παραστούµε ως ∆ικηγόροι του ∆ήµου κατά τη συζήτηση της αγωγής των 96 υπαλλήλων.
Συνεπώς εισηγούµαστε να ληφθεί απόφαση για ορισµό δικηγόρου ο οποίος θα παραστεί και θα
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κοζάνης κατά τη συζήτηση της µε αριθ. κατάθ. 201/2017 αγωγής κατά
τη δικάσιµο της 18-01-2019 στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο
Αυτό είναι εφικτό σύµφωνα µε την περ.β της παρ.1 ιε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπου
ορίζεται ότι: «Με απόφαση της (Οικονοµικής Επιτροπής) 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.∆.Κ.».
Να αποφασίσει για την πίστωση της δαπάνης που θα βαρύνει το ∆ήµο.
ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ µε πάγια έµµισθη εντολή
του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΕΚΑ

ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ…...»

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να δεχθούµε την ανωτέρω εισήγηση
της Νοµικής Υπηρεσίας και να ορίσουµε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Θωµά Κόµπο του
Αιµιλίου δικηγόρο, του ∆ικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης µε (ΑΜ 562), προκειµένου να
παραστεί και να υπερασπιστεί τα συµφέροντα του ∆ήµου Κοζάνης στην δικάσιµο της ως
άνω αγωγής που έχει οριστεί µετά από αναβολή στις 18 Ιανουαρίου 2019.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ιγ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Η µε αριθµ. καταθ. 201/2017 αγωγή των ενενήντα έξι (96) υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. του
∆ήµου Κοζάνης κατά του ∆ήµου Κοζάνης.
3. Το από 07.01.2019 υπηρεσιακό σηµείωµα της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εξουσιοδοτεί τον κ. Θωµά Κόµπο του Αιµιλίου δικηγόρο, του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Κοζάνης µε (ΑΜ 562) να παραστεί ενώπιον του στο Μονοµελές Πρωτοδικείου Κοζάνης
κατά τη συζήτηση της µε της µε αριθµ. καταθ. 201/2017 αγωγής των ενενήντα έξι (96)
υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. του ∆ήµου Κοζάνης κατά του ∆ήµου Κοζάνης, στη µετ΄αναβολή
δικάσιµο της 18 Ιανουαρίου 2019 και σε κάθε µετ’ αναβολή, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και να υπερασπίσει τα συµφέροντα
του ∆ήµου Κοζάνης, γραπτά και προφορικά.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 1 / 2019
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2019.01.16 11:33:25 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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