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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 5/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 09 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2015
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την αγωγή με
ημερομηνία κατάθεσης 108/31-12-2007 των :1)Μπακιρτζή Χρυσή 2)Πασχαλίδου
Ασημίνα 3)Μουχταρίδου Βασιλική κατά του Ν.Π.Δ.Δ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο) στο οποίο
συγχωνεύτηκε το Ν.Π.Δ.Δ «Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Ορεστιάδας».
Στην Ορεστιάδα σήμερα 09 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:30, 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. 379/05-03-2015 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
1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
2.-Αρχοντίδης
Αρχοντής
3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
4.-Μουχταρίδου Βασιλική
5.-Κεσούδη Παναγιώτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή για τηv
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

εισηγούμενος
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κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
«Σύμφωνα με τo άρθρo 72 παρ.2 εδάφ. ίε τoυ Ν. 3852/2010 παρέχεται τo
δικαίωμα στην Οικονομική Επιτρoπή και ( άρα για τα νομικά πρόσωπα στο διοικητικό
συμβούλιο) να αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου 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.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της 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.Δ.Κ. και σύμφωνα
με το ΦΕΚ 2422/24-12-2007 (Τεύχος Β΄).
Στην παρ. 1 του άρθρου 233 του Ν.3463/06 η οποία αναφέρεται στα ιδρύματα
αλλά όπως ορίζεται στο άρθρο 240 Α του Ν. 3463/2006, το οποίο προστέθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007, ισχύει κατ΄ αναλογία και για τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ορίζονται ως εξής:
«1.Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν,
ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου
και δημαρχιακής επιτροπής ,αντιστοίχως.»
Σύμφωνα με την 100/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ορεστιάδας έγινε συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των
παρακάτω νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία:
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστανέων Δήμου Βύσσας
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου Δήμου Κυπρίνου
Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας
Κ.Α.Π.Η Ν. Βύσσας Δήμου Βύσσας
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κυπρίνου
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας
ΚΕ.Φ.Ο. Ριζίων Δήμου Βύσσας
Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας
Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τριγώνου
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Δήμου Ορεστιάδας
Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Τριγώνου
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ορεστιάδας
με την επωνυμία « Κέντρο Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
Δήμου Ορεστιάδας – Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. »
Το νέο Νομικό Πρόσωπο το οποίο προκύπτει εκ της συγχωνεύσεως των
ανωτέρω αναφερομένων ν.π.δ.δ υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που
συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία
περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου
χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες,
στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται
αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική
πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης που
αφορά την αγωγή με ημερομηνία κατάθεσης 108/31-12-2007 αγωγή των: 1)
Μπακιρτζή Χρυσή 2)Πασχαλίδου Ασημίνα 3)Μουχταρίδου Βασιλική κατά του νομικού
προσώπου που θα εκδικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης(μεταβατική έδρα Ορεστιάδα) στις 26-05-2015 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00.
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Προτείνω να οριστεί δικηγόρος ο Αντωνιάδης Γεώργιος του Αντωνίου με Α.Μ.
17 και με Α.Φ.Μ. 026375659.»
Κατόπιv ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου vα
απoφασίσουν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη του
τηv εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. Α 53/2015 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης με την οποία ορίστηκε νέα δικάσιμος στις 26-05-2015,
το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και την ανάγκη υπεράσπισης των συμφερόντων του
νομικού προσώπου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Ορίζει δικηγόρο τον Αντωνιάδη Γεώργιο του Αντωνίου με Α.Μ. 17 και με Α.Φ.Μ.
026375659 για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης κατά τη νέα δικάσιμο στις 26-05-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την αγωγή με ημερομηνία κατάθεσης
108/31-12-2007 των: 1) Μπακιρτζή Χρυσή 2)Πασχαλίδου Ασημίνα 3)Μουχταρίδου
Βασιλική : κατά του Ν.Π.Δ.Δ (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο) στο οποίο συγχωνεύτηκε το Ν.Π.Δ.Δ «
Β΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Ορεστιάδας».
Επίσης, ορίζει τον κ. Αντωνιάδη Γεώργιο ως δικηγόρο της υπόθεσης, ώστε να
εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο και σε οποιαδήποτε άλλη δίκη της
συγκεκριμένης υπόθεσης μετά από τυχόν αναβολή ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο
μπορεί να παραπεμφεί.
2.- Η αμοιβή του δικηγόρου θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις τoυ Κώδικα περί
δικηγόρων και το ΦΕΚ 2422/24-12-2007 (Τεύχος β΄) «Προσδιορισμός ελάχιστων
αμοιβών δικηγόρων» και θα βαρύvει τoν αντίστοιχο Κ.Α. 15.6111 τoυ
προϋπολογισμού έτους 2015 τoυ νομικού προσώπου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 41/2015.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

