
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 2/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 28 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  23/2014 

ΘΕΜΑ 5ο:«Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση της με A.B.M. Α2013/389 και 
Α.Β.Ω: 525/2013  υπόθεσης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 
Ορεστιάδας του πρώην Προέδρου του νομικού προσώπου του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. κ. Δαλαμαγκίδη Βασιλείου».  
  Στην Ορεστιάδα σήμερα 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ,  συνήλθε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 
και Αθλητισμού του   Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του 
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 110/24-01-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους 
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση  πέντε(5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ          

     1.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος                                               Κανένας 
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος     
     3.-Γραμματίκης      Γεώργιος 
     4-Μουχταρίδου      Βασιλική                                                                           
     5.-Κεραμιτσή          Στυλιανή 
 
 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv 
πρακτικώv της συνεδρίασης.  
  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  
 

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.2, εδάφ.ίε του Ν.3852/2010 παρέχεται το 
δικαίωμα στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την πρόσληψη 
πληρεξούσιου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας 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. 
 
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφαση της είναι 
δυνατή, κατ΄εξαίρεση η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικο 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.Δ.Κ. 
       Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα των Δήμων που 
συγχωνεύτηκαν. 
 
 Παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου για εκδίκαση της  υπόθεσης με  
A.B.M. Α2013/389 και Α.Β.Ω: 525/2013   ενώπιων του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας του πρώην Προέδρου του νομικού προσώπου κ. 
Δαλαμαγκίδη Βασιλείου στις 07-02-2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ να 
δικαστεί σύμφωνα με το A.B.M. Α2013/389  και Α.Β.Ω:525/2013  κλητήριο 
Θέσπισμα  του Μονομελές Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας  

Προτείνω να οριστεί δικηγόρος η κ. Μεμετζή ΄Αννα   του Βασιλείου με 
Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας -44- μέλος της εταιρίας Δικηγόρων με 
την επωνυμία Καζακίδου Αναστασία-Μεμετζή ΄Αννα και με Α.Φ.Μ.  
998582410. 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του 
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,  το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και το 
A.B.M. Α2013/389 Α.Β.Ω: 525/2013   Κλητήριο Θέσπισμα του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
1.-Ορίζει δικηγόρο την κ. Μεμετζή ΄Αννα   του Βασιλείου με Α.Μ. Δικηγορικού 
Συλλόγου Ορεστιάδας -44- μέλος της εταιρίας Δικηγόρων με την επωνυμία 
Καζακίδου Αναστασία-Μεμετζή ΄Αννα και με Α.Φ.Μ.  998582410   για να 
παραστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ορεστιάδας στις 07-02-2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. για την εκδίκαση της υπόθεσης με A.B.M. 
Α2013/389 και Α.Β.Ω: 525/2013     με κατηγορούμενο τον πρώην Πρόεδρο  του 
νομικού  προσώπου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. κ. Δαλαμαγκίδη Βασιλείου για να 
δικαστεί σύμφωνα με το A.B.M. Α2013/389 και Α.Β.Ω: 525/2013   κλητήριο 
Θέσπισμα  του Μονομελές Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας. 
 
2.- Η αμοιβή του δικηγόρου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα περί 
δικηγόρων και το ΦΕΚ 2422/24-12-2007 (Τεύχος β΄) «Προσδιορισμός 
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ελαχίστων αμοιβών δικηγόρων» και θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. 00.6111 του 
προϋπολογισμού έτους 2014 τoυ νομικού προσώπου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
  H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 23/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω:                                  
 
                 

                                                                       Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη  
                                                                       (ακολουθούν υπογραφές) 
 
 

    Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ 
 
 
 
Βαρσαμακίδης Δημήτριος 
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