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Απόσπασμα από το πρακτικό της
17.10.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 227/2018
ΘΕΜΑ : Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, κου
Αντώνιου Χρίστογλου
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Οκτώβρη, του έτους 2018, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την
20134/12.10.2018 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) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).
Απόντες: 1) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι πρέπει να
χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, επί παγία
αντιμισθία, κο Αντώνιο Χρίστογλου του Δημητρίου (ΑΜΔΣΘ 3299), όπως:
1)Συνυπογράψει και καταθέσει σε κοινό δικόγραφο μαζί με τους νομικούς συμβούλους και άλλων
Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αίτηση ακύρωσης απευθυνόμενη στο Συμβούλιο της
Επικράτειας για την ακύρωση κατασκευής σταθμού διοδίων στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Εγνατίας
οδού. Η αίτηση ακύρωσης θα στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ /ΟΙΚ.42900/φΝ.393 ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών &
Υποδομών μεταφορών δικτύων (ΦΕΚ 2090Β/07-06-2018) και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξης.
Με την απόφασή μας να εγκρίνεται τόσο η άσκηση όσο και το περιεχόμενο της αίτησης αυτής ακύρωσης και
το τυχόν κατατεθησόμενο υπόμνημα προς υποστήριξή της. Επίσης, να εγκρίνεται και η τυχόν άσκηση αίτησης
αναστολής εκτέλεσης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων παράλληλα με την αίτηση ακύρωσης απευθυνόμενη
στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Της αίτησης αναστολής αυτής να εγκριθεί το περιεχόμενο και το τυχόν
υπόμνημα που θα κατατεθεί για την υποστήριξή της. Με την απόφασή μας να εγκριθεί και η παράσταση
(ατελώς) του νομικού μας αυτού συμβούλου κατά την εκδίκαση των ανωτέρω (αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ και
της τυχόν σχετικής αίτησης αναστολής εκτέλεσης) σε οποιαδήποτε δικάσιμο ήθελε οριστεί (και σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο ή μετά από ματαίωση επίσης δικάσιμο).
2)Παραστεί στις 29-10-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς αντίκρουση κλήσης με γεν.
αριθ. κατάθεσης 8141/2018 και με ειδ. αριθ. κατάθεσης 188/2018 (μετά από αναβολή) των : 1) Αριστοτέλη
Λογοθέτη κ.λ.π. (σύνολο 16 συμβασιούχων που απασχολούνται στο Δήμο μας ήδη μετά από απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων) κατά του Δήμου μας. Με την απόφασή μας να εγκριθεί τόσο η παράσταση όσο και το
περιεχόμενο των σχετικών προτάσεών μας προς αντίκρουση τόσο της κλήσης αυτής όσο και της αγωγής των
ανωτέρω κατά του Δήμου μας. Η παρούσα εξουσιοδότησή μας να ισχύει και για κάθε τυχόν μετά από αναβολή
ή μετά από ματαίωση εκδίκαση της αγωγής αυτής (με αριθ. καταθ. 58421/1884/2015) και της κλήσης των
ανωτέρω κατά του Δήμου μας (με γεν. αριθ. κατάθεσης 8141/2018 και με ειδ. αριθ. κατάθεσης 188/2018).
Ο νομικός μας σύμβουλος να εξουσιοδοτηθεί (και να καλείται) να μην προτείνει για λογαριασμό του Δήμου
μας την ένσταση της κατά τόπον αναρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθόσον αυτό
είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου επί παγία αντιμισθία, κο Αντώνιο
Χρίστογλου του Δημητρίου (ΑΜΔΣΘ 3299), όπως:
1)Συνυπογράψει και καταθέσει σε κοινό δικόγραφο μαζί με τους νομικούς συμβούλους και άλλων
Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αίτηση ακύρωσης απευθυνόμενη στο Συμβούλιο της
Επικράτειας για την ακύρωση κατασκευής σταθμού διοδίων στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Εγνατίας
οδού. Η αίτηση ακύρωσης θα στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ /ΟΙΚ.42900/φΝ.393 ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών &
Υποδομών μεταφορών δικτύων (ΦΕΚ 2090Β/07-06-2018) και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξης.
Με την απόφασή μας εγκρίνεται τόσο η άσκηση όσο και το περιεχόμενο της αίτησης αυτής ακύρωσης και το
τυχόν κατατεθησόμενο υπόμνημα προς υποστήριξή της. Επίσης, εγκρίνεται και η τυχόν άσκηση αίτησης
αναστολής εκτέλεσης των ανωτέρω διοικητικών πράξεων παράλληλα με την αίτηση ακύρωσης απευθυνόμενη
στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Της αίτησης αναστολής αυτής εγκρίνεται το περιεχόμενο και το τυχόν
υπόμνημα που θα κατατεθεί για την υποστήριξή της. Με την απόφασή μας εγκρίνεται και η παράσταση
(ατελώς) του νομικού μας αυτού συμβούλου κατά την εκδίκαση των ανωτέρω (αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ και
της τυχόν σχετικής αίτησης αναστολής εκτέλεσης) σε οποιαδήποτε δικάσιμο ήθελε οριστεί (και σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο ή μετά από ματαίωση επίσης δικάσιμο).
2)Παραστεί στις 29-10-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς αντίκρουση κλήσης με γεν.
αριθ. κατάθεσης 8141/2018 και με ειδ. αριθ. κατάθεσης 188/2018 (μετά από αναβολή) των : 1) Αριστοτέλη
Λογοθέτη κ.λ.π. (σύνολο 16 συμβασιούχων που απασχολούνται στο Δήμο μας ήδη μετά από απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων) κατά του Δήμου μας. Με την απόφασή μας εγκρίνεται τόσο η παράσταση όσο και το
περιεχόμενο των σχετικών προτάσεών μας προς αντίκρουση τόσο της κλήσης αυτής όσο και της αγωγής των
ανωτέρω κατά του Δήμου μας. Η παρούσα εξουσιοδότησή μας ισχύει και για κάθε τυχόν μετά από αναβολή ή
μετά από ματαίωση εκδίκαση της αγωγής αυτής (με αριθ. καταθ. 58421/1884/2015) και της κλήσης των
ανωτέρω κατά του Δήμου μας (με γεν. αριθ. κατάθεσης 8141/2018 και με ειδ. αριθ. κατάθεσης 188/2018).
Ο νομικός μας σύμβουλος εξουσιοδοτείται (και καλείται) να μην προτείνει για λογαριασμό του Δήμου μας την
ένσταση της κατά τόπον αναρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθόσον αυτό είναι προς
το συμφέρον του Δήμου μας.
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει και για κάθε μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση των ανωτέρω
υποθέσεων.
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 227/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 17.10.2018

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η Πρόεδρος
Μαρία Αποστολίδου

