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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
19.9.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 213/2018
ΘΕΜΑ: Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους νομικούς συμβούλους του Δήμου για παράσταση σε Δικαστήρια,
για λογαριασμό του Δήμου μας, προς αντίκρουση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής.
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Σεπτέμβρη, του έτους 2018, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την
18546/14.9.2018 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.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν: 1)
Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4)
Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) Λαδάς
Παράσχος (μέλος).
Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 2) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι πρέπει να χορηγηθεί
εξουσιοδότηση:
1) Στον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Αντώνιο Χρίστογλου να παραστεί στις 19.9.2018 στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης προς αντίκρουση αίτησης του Δημητρίου Ελευθεριάδη του Γεωργίου κατά του
Δήμου μας με Γεν. Αριθ. Κατάθεσης 7699/2018 (ειδ. αριθ. κατάθεσης 5881/2018). Με την παρούσα εγκρίνεται
και η κατάθεση του σχετικού υπομνήματος κατά περιεχόμενο.
2) Στον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Αντώνιο Χρίστογλου να παραστεί ή να υποβάλει δήλωση παράστασης για
λογαριασμό του Δήμου μας στο Α’ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης προς αντίκρουση προσφυγής
με Α.Π. 1173/2013 της εταιρίας «Καραπιπέρης Θ. και Σία Ο.Ε.» κατά του Δήμου μας, στις 20.9.2018.
3) Στον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Διονύσιο Δήμου ή στον νομικό σύμβουλο κ. Αντώνιο Χρίστογλου, να
παραστούν ή ο ένας ή ο άλλος στις 20.9.2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς αντίκρουση αγωγής
κατά του Δήμου μας με Γεν. Αριθ. Κατάθεσης 582951/2017 (ειδ. αριθ. κατάθεσης 2406/2017) με ενάγουσες τις:
Φωτεινή Κοκαλά, Δέσποινα Γραμματικού, Δήμητρα Μπούρση και Ευαγγελία Σαρασίδου. Με την παρούσα
εγκρίνεται και η κατάθεση του σχετικού υπομνήματος κατά περιεχόμενο και η μη υποβολή ένστασης κατά τόπο
αναρμοδιότητας.
4) Στον νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Διονύση Γ. Δήμου (ΑΜ 4356) να παραστεί ενώπιον του ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά την δικάσιμο της 15η/10/2018 καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολής αυτής δικάσιμο, προς
υποστήριξη της υπ. αριθμ. 1122/2011 εφέσεως κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ
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Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, και ΠΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ της υπ. αριθμ. 1391/2011
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (τακτική διαδικασία).
Η παρούσα ισχύει και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη χορήγηση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων (ως έχει η εισήγηση).
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 19.9.2018
Η Πρόεδρος

Μαρία Αποστολίδου
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