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ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης , για την 
αμοιβή Νομικών και Συμβολαιογράφων» 
 
 
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 30η  Μαΐου   του έτους 2018 ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 13:45 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση , ύστερα από την 15.416/ 
29/05/2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
  
           Το ανωτέρω θέμα συζητείται   εκτάκτως , εν όψει άμεσης εκδίκασης της 
αίτησης αναθεώρησης.   
 
Ήταν  δε παρόντες : 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 
Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΣΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ)   4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  
                                                                    
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 
 

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  5) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 -    , ) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75, του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Προ της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής  κ. Ευάγγελος Λαμπάκης  κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή 
να αποφανθεί για το κατεπείγον του 1ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης , για την αμοιβή 
Νομικών και Συμβολαιογράφων». 
          Αφού η Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10), εν όψει άμεσης 
εκδίκασης της αίτησης αναθεώρησης,  ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  δίνει το λόγο στον 
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Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη   Γεώργιο , ο 
οποίος λέγει τα παρακάτω:  
 
      “Κύριοι Σύμβουλοι, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στο Διορισμό 
Εξειδικευμένου Νομικού Συμβούλου για την παράσταση-παρέμβαση υπόμνημα 
στην εκδίκαση στις 6/6/2018 της αίτησης αναθεώρησης της 608/2018 Απόφασης 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχει 

εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α. 00.6111.001 για την Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.103 παρ.2γ του ΚΔΚ του ν.3463/06 και 

του αρθρ.72 παρ. ιδ του ν.3852/10,προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Ο.Ε. να 

αποφασίζει για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης του Προϋπολογισμού(εκτός από 

εκείνες που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ.  158 παρ.3 & 4 του 

Ν.3463/06 με απόφαση του ΔΣ ή του Δημάρχου) εισηγούμαι: 

α)Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την Αμοιβή Νομικών & 

Συμβολαιογράφων που αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ με αριθμό   

18REQ003177581/30 -05-2018.  

β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του 

Κ.Α.00.6111.001 του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις , 
καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
α)Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την Αμοιβή Νομικών & 

Συμβολαιογράφων που αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ με αριθμό   

18REQ003177581/30 -05-2018.  

β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του 

Κ.Α.00.6111.001 του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

 
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                   1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
                                                                   2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                                   3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  
                                                                   4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  
  

 
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
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