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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 12ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 22ης 

Απριλίου 2019. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2019 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την κατάθεση μηνύσεως από το Δήμο 

Ορεστιάδας κατά παντός υπευθύνου 

 

 Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μηνός Απριλίου του έτους 

2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. 7415/18.04.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα  72 & 75 τoυ Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

εννέα (9) μελών βρέθηκαν τα έξι (6) μέλη ήτοι: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΛΛΑΣ Δ. (Πρόεδρος) 1. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Α. 

2. ΓΚΑΚΙΔΗΣ Α. 2. ΜΑΡΑΣΛΗΣ Ε. 

3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. 

4. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ Σ.  

5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ Ι. (Αναπληρωματικό μέλος)  

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Στην υπ’ αριθμ. 7213/16.04.2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου με έμμισθη εντολή Δήμου 

Ορεστιάδας Αμαλίας Σούλη σχετικά με το υπ’ αριθμ. 5982/02.054.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας αναφέρονται τα εξής αναλυτικά: 

Σχετικά με την άσκηση νομίμων διαδικασιών κατά παντός υπευθύνου για θανάτωση από 

δηλητήριο τριών αδέσποτων σκύλων και μιας γάτας, που βρέθηκαν εντός του αστικού ιστού του Δήμου 

Ορεστιάδας, εκτιμώ ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στην κατάθεση μηνύσεως κατά παντός υπευθύνου για 

τα δύο νεκρά σκυλιά που βρέθηκαν στην Ορεστιάδα την 13.03.2019 επί της οδού Βασ. Κων/νου έξωθεν 

του καταστήματος «Γεύση και Υγεία» και επί της οδού Αναγεννήσεως στην Ορεστιάδα περί ώρα 10:40, 

το νεκρό σκύλο που βρέθηκε στην Ορεστιάδα και επί της οδού Μουρούζη την 22.03.2019 και περί ώρα 

21:30 και την νεκρή γάτα που βρέθηκε στην Ορεστιάδα και επί της οδού Ζαρίφη 114 την 24.03.2019 και 

περί ώρα 17:00.» 
 

 Κατόπιv ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή vα απoφασίσει σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τηv εισήγηση του 

Προέδρου, το άρθρο 72 παρ. 1(ιβ) και 2 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 και τις 

διατάξεις του Ν. 4447/2016, το από 13.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, τα υπ’ 

αριθμ. 45355/2052/22.03.2019, 51986/2390/26.03.2019 και 51488/2366/26.03.2019 έγγραφα της Δ/νσης; 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, τα υπ’ αριθμ. 1009/6/123-α και 1009/6/124-α 
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έγγραφα της Δ/νσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, το υπ’ αριθμ. 5982/02.054.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας και την υπ’ αριθμ. 7213/16.04.2019 

γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 7213/16.04.2019 γνωμοδότησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή 

Δήμου Ορεστιάδας Αμαλίας Σούλη. 

 

2. Την έγκριση υποβολής μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για θανάτωση από δηλητήριο τριών 

αδέσποτων σκύλων και μιας γάτας, που βρέθηκαν εντός του αστικού ιστού του Δήμου Ορεστιάδας. 

 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βασιλείου Μαυρίδη, για την υποβολή της μήνυσης στο αρμόδιο 

δικαστήριο. 

 

4. Τον ορισμό της Αμαλίας Σούλη, δικηγόρου του Δήμου Ορεστιάδας με έμμισθη εντολή, ως 

δικηγόρο της υπόθεσης γενικότερα, για οποιαδήποτε ενέργεια νομικής φύσης προκύψει σχετικά με 

την προαναφερόμενη υπόθεση και για παράσταση κατά την ορισθείσα δικάσιμο ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου, καθώς και σε κάθε άλλη μετά αναβολή δικάσιμο. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2019. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

        Ακριβές απόσπασμα 

             Ο  Πρόεδρος 

 

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ  
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