
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                   20/09/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθ. Απόφασης: 169/2016 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση - έγκριση εξουσιοδότησης στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου, κ. Αντώνη 

Χρίστογλου (επί παγία αντιµισθία), όπως παραστεί στις παρακάτω υποθέσεις:  

 

 1) Στις 23-09-2016 στο Η’ Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης προς αντίκρουση αγωγής των  

      Στεφανίδη Γεωργίου του Κυριάκου και Στεφανίδη Κυριάκου του Γεωργίου κατά του ∆ήµου µας, µε 

αρ. κατάθ. ΑΓ  697/2007. Με την παρούσα εγκρίνεται και η υποβολή σχετικού υποµνήµατος. 

 2) Στις 21-09-2016 στο Ειρηνοδικείο Θεσ/νίκης (µικροδιαφορές) προς αντίκρουση αγωγής της  

    «Τριανταφυλλίδου Μ.- Μιχαηλίδη Ι. Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου µας µε αρ. κατάθ.11454/2012 (αρ. πιν 45 

Α’). Επίσης, εγκρίνεται και η κατάθεση σχετικών προτάσεων. 

 3) Στις 21-09-2016 στο Ζ’ Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης προς αντίκρουση  προσφυγής 

µε αριθµ. ΠΡ 290/2006 των Αγγελικής Πολίτου και ∆ήµητρας Πολίτου κατά του ∆ήµου µας. 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Σεπτέµβρη του έτους 

2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 

συνεδρίαση, µετά από την 11446/15-09-2016 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)Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 3)Ράπτου Όλγα (µέλος),   

4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 6)Καρράς Ευστράτιος (µέλος). 

Απόντες: 1)Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 2)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 3)Κατζικάς 

Γιώργος (µέλος). 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4οθέµα θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι θα 

πρέπει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου για τις παραπάνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.    

 



                                                                                                                                    
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

               

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου, κ. Αντώνη Χρίστογλου 

(επί παγία αντιµισθία), όπως παραστεί στις παρακάτω υποθέσεις:  

 

1) Στις 23-09-2016 στο Η’ Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης προς αντίκρουση αγωγής 

των  Στεφανίδη Γεωργίου του Κυριάκου και Στεφανίδη Κυριάκου του Γεωργίου κατά του ∆ήµου 

µας, µε αρ. κατάθ. ΑΓ  697/2007. Με την παρούσα εγκρίνεται και η υποβολή σχετικού 

υποµνήµατος. 

 2) Στις 21-09-2016 στο Ειρηνοδικείο Θεσ/νίκης (µικροδιαφορές) προς αντίκρουση αγωγής της  

    «Τριανταφυλλίδου Μ.- Μιχαηλίδη Ι. Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου µας µε αρ. κατάθ.11454/2012 (αρ. πιν 45 

Α’). Επίσης, εγκρίνεται και η κατάθεση σχετικών προτάσεων. 

 3) Στις 21-09-2016 στο Ζ’ Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης προς αντίκρουση  προσφυγής 

µε αριθµ. ΠΡ 290/2006 των Αγγελικής Πολίτου και ∆ήµητρας Πολίτου κατά του ∆ήµου µας. 

 

Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 

Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για κάθε τυχόν µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 169/2016. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  21/09/2016 

 

       Ο Πρόεδρος  

 

 

             Μεζίκης Βασίλειος 


