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Θέµα: Παροχή εξουσιοδότησης στους νοµικούς συµβούλους του ∆ήµου για 
παραστάσεις και καταθέσεις δικογράφων και έγκριση παραστάσεων για λογαριασµό 
του ∆ήµου 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Τρίτη 5η Απριλίου 2011, 
συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης,  µετά από 
την αριθµ. πρωτ. 4103/01-043-2011 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 δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Καρράς Ευστράτιος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Σιώπης Κων/νος, µέλος ζ)Σάββα Αικατερίνη, µέλος θ) Αγοραστός Κων/νος η) 
Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Απόντες: Ουδείς  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα που οµόφωνα συµφωνήθηκε να συζητηθεί εκτός της 
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των µελών τα εξής: θα πρέπει να παρασχεθεί 
εξουσιοδότηση προς τους νοµικούς συµβούλους του ∆ήµου κ. ∆ήµου ∆ιονύσιο και 
Χρίστογλου Αντώνιο ώστε:  

1. Να κατατεθεί έφεση κατά της ΑΕ «ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» προς εξαφάνιση της αριθµ. 
1391/2011 απόφασης Μον/λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική 
διαδικασία)  

2. Να παραστεί ένας εξ αυτών ή και οι δύο στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης στις 13-4-2011 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων) για λογαριασµό 
του ∆ήµου προς υποστήριξη της αίτησης που έχουµε υποβάλει κατά της 
ΕΡΓΟΒΕ 

Επίσης θα πρέπει να εγκριθούν οι κάτωθι νοµικές πράξεις των ανωτέρω νοµικών 
συµβούλων, ήτοι: 

1. Επί της  ασκηθείσας έφεσης καθώς και όλων των διαδικαστικών πράξεων που 
προηγήθηκαν και ακολούθησαν την έφεση αυτή. για λογαριασµό του ΝΠ∆∆ του 
∆ήµου  µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Μενεµένης» κατά του 
Μπαλτά Ευαγγέλου του Αθανασίου προς εξαφάνιση της υπ΄αριθµ. 32936/2010 
απόφασης Μον/λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία).  

2. Επί της παράστασης του κ. Χρίστογλου Αντωνίου στο Ειρηνοδικείο 
Θεσσαλονίκης στη συζήτηση της αγωγής που εκδικάστηκε την 5-4-11 µε 



εναγόντες τους Βιτσιώνη Κωνσταντίνα και λοιπούς, συνολικά ένδεκα (11) 
ενάγοντες σχολικούς φύλακες, κατά του ∆ήµου µας. 

 
Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν και για κάθε συζήτηση των υποθέσεων µετά από 
αναβολή αυτών.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη και : 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ά.72 )  

2. Την υποχρέωση του ∆ήµου µας να παραστεί στις ανωτέρω δικαστικές του 

υποθέσεις δια των νοµικών συµβούλων του  καθώς και να ασκήσει τα ανωτέρω 

ένδικα µέσα 

3. Την εισήγηση του Προέδρου  

                                          
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Α. Παρέχει τη δέουσα εξουσιοδότηση προς τους νοµικούς συµβούλους του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων –Μενεµένης κκ ∆ήµου ∆ιονύσιο και Χρίστογλου Αντώνιο για τις κάτωθι 
νοµικές ενέργειες- πράξεις: 
 

1. Να κατατεθεί έφεση κατά της ΑΕ «ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» προς εξαφάνιση της αριθµ. 
1391/2011 απόφασης Μον/λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική 
διαδικασία)  

2. Να παραστεί νοµικός σύµβουλος ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης στις 13-4-2011 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων) για λογαριασµό 
του ∆ήµου προς υποστήριξη της αίτησης που έχει υποβληθεί κατά της ΕΡΓΟΒΕ 

 
Β. Εγκρίνει τις κάτωθι νοµικές ενέργειες- πράξεις στις οποίες έχουν προβεί οι νοµικοί 
σύµβουλοι του ∆ήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης κκ ∆ήµου ∆ιονύσιος και Χρίστογλου 
Αντώνιος, ήτοι:  
 

1. Την ασκηθείσα έφεση καθώς και όλων των διαδικαστικών πράξεων που 
προηγήθηκαν και ακολούθησαν την έφεση αυτή για λογαριασµό του ΝΠ∆∆ του 
∆ήµου µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Μενεµένης» κατά του 
Μπαλτά Ευαγγέλου του Αθανασίου προς εξαφάνιση της υπ΄αριθµ. 32936/2010 
απόφασης Μον/λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία).  

2. Την παράσταση του κ. Χρίστογλου Αντωνίου στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης στη 
συζήτηση της αγωγής που εκδικάστηκε την 5-4-11 µε εναγόντες τους Βιτσιώνη 
Κωνσταντίνα και λοιπούς, συνολικά ένδεκα (11) ενάγοντες σχολικούς φύλακες, 
κατά του ∆ήµου µας. 

 
 
Γ.- Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
                              
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   19/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 



Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                                     
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
 
Ακριβές Απόσπασµα,    Αµπελόκηποι  11 -04- 2011 
                                                       
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος   
  
 
          Ε. Κουκουλιώτης                                       Καζαντζίδης Γεώργιος  

 
 
 


