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Απόσπασµα από το πρακτικό της
04/04/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 047/2017

ΘΕΜΑ : Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης, κου Αντώνη Χρίστογλου.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 04η του µήνα Απριλίου, του έτους
2017, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση, µετά από την 8247/31-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες
ήταν: 1) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αβραµίδης Κυριάκος (µέλος), 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος
(µέλος), 4) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (µέλος), 5) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (µέλος), 6) Λαδάς
Παράσχος (µέλος).
Απόντες: 1) Σουσλόγλου Νικόλαος (µέλος),2) Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία (µέλος),
3) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (µέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα
της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι πρέπει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο
Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης, κ. Αντώνη Χρίστογλου όπως παραστεί στις
04-04-2017 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης (πιν.22Α) διαδικασία τακτική, προς αντίκρουση αγωγής
Βαρβάρας Τσαπακίδου κατά του ∆ήµου µας µε αρ.καταθ.κλήσης:434/2017.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης, κ. Αντώνη Χρίστογλου όπως παραστεί στις 04-04-2017 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
(πιν.22Α) διαδικασία τακτική, προς αντίκρουση αγωγής Βαρβάρας Τσαπακίδου κατά του ∆ήµου µας µε
αρ.καταθ.κλήσης:434/2017.
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για κάθε τυχόν µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 047/2017.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 04/04/2017

Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

