
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 2 - 29/1/2019  της συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου. 
 
ΘΕΜΑ:1ο    ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2019  

 

Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ανακριτή 

Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ( Δήμαρχος Σουφλίου ) 

 

 
 Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  29   Ιανουαρίου    
του έτους 2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε 
Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουφλίου ύστερα 
από την υπ’ αριθ.618-25/1/2019,  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) παρουσία και του Γραμματέα κ.  
Τσιροπούλα Δημητρίου. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά 
(7) μελών παρευρίσκονταν οι πέντε (5)  ήτοι: 
 
Παρόντα Μέλη      
1. Πουλιλιός Ευάγγελος Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε  
2. Κάβουρας Δημήτριος   - Μέλος Ο.Ε.   
3. Πατέλης Απόστολος    - Μέλος Ο.Ε.   
4. Γκουστούδης Νικόλαος   - Αν. Μέλος Ο.Ε.   
5. Τσιακίρης Σταμάτιος     - Αν. Μέλος Ο.Ε.   
 
      
 
Απόντα Μέλη 

1. Δαρούσης Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος -Μέλος Ο.Ε 

 

 Στο σημείο ο Δήμαρχος & πρόεδρος της Ο.Ε.  εξήλθε της αίθουσας 
συνεδρίασης : 

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 2, του Ν. 3852/2010 σε 
περίπτωση απουσίας του προέδρου, αναπληρώνεται νομίμως δηλαδή 
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προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το μέλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με 
τις περισσότερες ψήφους. Ο Αντιπροέδρος κ. Δημήτριος Δαρούσης 
απουσίαζε και προεδρεύει ο Τσιακίρης Σταμάτιος     - Αν. Μέλος Ο.Ε της 
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.  
 
 Ο Προεδρεύων κ. Τσιακίρης Σταμάτιος είπε τα εξής : 
 

Έχει προκύψει το παραπάνω θέμα , το οποίο θεωρείται κατά την κρίση 

του κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά 

Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ανακριτή 

Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ( Δήμαρχος Σουφλίου ) ώστε να 

επισπευστεί άμεσα η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων. 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το θέμα να τεθεί 

προς συζήτηση λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της : 
 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,  
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά 

προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του ως κατεπείγον,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Θεωρεί ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση και κατεπείγον το 

παρόν θέμα σχετικά με Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση 

ενώπιον του Ανακριτή Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ( Δήμαρχος 

Σουφλίου ), ώστε να επισπευστεί άμεσα η διαδικασία  λόγω στενών    

χρονικών περιθωρίων. 

Στην συνέχεια ο  Προεδρεύων εισηγούμενος το 1 θέμα εκτός  της 
ημερήσιας διάταξης  & είπε τα εξής : 
 

Με την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται 
ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου 
δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του , σε όσους Δήμους 
, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι , με μηνιαία αντιμισθία , είτε αυτοί που 
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 
δικαστήρια. 

 

 Λόγω της υπόθεσης που έχει προκύψει και ειδικότερα , έχει 
προκύψει ότι ο Δήμος Σουφλίου πρέπει να ασχοληθεί σχετικά με 
την ανάκριση που θα λάβει χώρα ενώπιων του Ανακριτή 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης με κατηγορούμενο τον 
Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Πουλιλιό, σχετικά με την πράξη της 
απιστίας που αφορά το  Δήμο  Σουφλίου το αντικείμενο της 
οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των 120.000,00 € για την 
οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη. 
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Έπειτα από έρευνα που κάναμε κατάλληλος δικηγόρος είναι η 
Εταιρεία Δικηγόρων, _ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ_ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και εν προκειμένω 
νόμιμος εκπρόσωπος ο κος ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Αναστασίου, με Α.Μ. 2 . Η αμοιβή του σύμφωνα με την προσφορά του 
ανέρχεται σε 992,00 € (με Φ.Π.Α ).  

Προτείνουμε να παραστεί ο Δήμος  με τον δικηγόρο κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ 
ΑΡΓΥΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΗ του Αναστασίου της εταιρείας Δικηγόρων, _ 
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ_ 
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, με Α.Μ. 2  και σε κάθε αναβολή αυτού.    

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά .  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  

 Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 

 Την προσφορά του δικηγόρου κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗ 
του Αναστασίου, σχετικά με την υπόθεση που έχει προκύψει..  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 § 6,του Ν. 3852/2010 
 
Β. Αναθέτει τον δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης που έχει προκύψει κατά του 
Δήμου Σουφλίου, σχετικά με την ανάκριση που θα λάβει χώρα ενώπιων του 
Ανακριτή Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης με κατηγορούμενο τον Δήμαρχο κ. 
Ευάγγελο Πουλιλιό, σχετικά με την πράξη της απιστίας που αφορά το  Δήμο  
Σουφλίου το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των 
120.000,00 € για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη,  στον κ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ 
ΑΡΓΥΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΗ του Αναστασίου της εταιρείας Δικηγόρων, _ 
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ_ 
ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, με Α.Μ. 2 και κάθε εξ’ αναβολή αυτών  
 
Γ. Η αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 992,00 
€ (με Φ.Π.Α ).  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2019. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται ως εξής: 
 
 
Ο Πρόεδρος       Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 

Σωστό απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 
Πουλιλιός Ευάγγελος 
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