
 

   

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               13.11.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 231/2019 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση εξουσιοδότησης στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ.
 

Δήμου Διονύσιο (ΑΜ   4356). 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

21790/8.11.2019 έγγραφη πρόσκληση της 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) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αβραμίδης Κυριάκος (αναπληρωματικό μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 

4) Ράπτου Όλγα (μέλος) 5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς (αναπληρωματικό μέλος) 7) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

Απόντες: 1) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 2) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος). 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
o
 Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη των μελών ότι :  

Χρειάζεται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον επί παγία αντιμισθία Δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης κ.
 
Δήμου Διονύσιο (ΑΜ   4356), όπως παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και στο Ε΄ 

τμήμα αυτού, κατά την δικάσιμο της 20
ης

/11/2019 ημέρα Τετάρτη και σε κάθε μετ΄ αναβολής αυτής νέα 

δικάσιμο που θα οριστεί, προς υποστήριξη της υπ. αριθμ. καταθ. 3451/2017 αιτήσεως ακυρώσεως του Ο.Τ.Α. με 

την επωνυμία «Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης», Νομού Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενος από το 

Δήμαρχό του, που εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, οδός Πατρ. Γρηγορίου του Ε΄ αριθμ. 12, με ΑΦΜ 

997742400 (Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων) κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ 14.2.26231/4/442184(11115)/15.05.2017 

Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί της Χορήγησης Άδειας 

Εγκατάστασης Σταθμού Εκφόρτωσης και Διακίνησης Πετρελαιοειδών της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΥΡ Α.Β.Ε.Ε.» και της 

υπ΄ αριθμ. πρωτ. 65363/3-10-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, με την οποία απορρίφθηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. 46479/12-7-2017 προσφυγή μας κατά της υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. Φ 14.2.26231/4/442184(11115)/15.05.2017 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης και να καταθέσει υπόμνημα. 

 

 

 



 

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

προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)   Εγκρίνει  τη  χορήγηση εξουσιοδότησης στον  επί παγία αντιμισθία Δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης κ.
 
Δήμου Διονύσιο (ΑΜ   4356), όπως παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και στο Ε΄ 

τμήμα αυτού, κατά την δικάσιμο της 20ης/11/2019 ημέρα Τετάρτη και σε κάθε μετ΄ αναβολής αυτής νέα 

δικάσιμο που θα οριστεί, προς υποστήριξη της υπ. αριθμ. καταθ. 3451/2017 αιτήσεως ακυρώσεως του Ο.Τ.Α. με 

την επωνυμία «Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης», Νομού Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενος από το 

Δήμαρχό του, που εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, οδός Πατρ. Γρηγορίου του Ε΄ αριθμ. 12, με ΑΦΜ 

997742400 (Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων) κατά της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ 14.2.26231/4/442184(11115)/15.05.2017 

Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί της Χορήγησης Άδειας 

Εγκατάστασης Σταθμού Εκφόρτωσης και Διακίνησης Πετρελαιοειδών της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΥΡ Α.Β.Ε.Ε.» και της 

υπ΄ αριθμ. πρωτ. 65363/3-10-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, με την οποία απορρίφθηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. 46479/12-7-2017 προσφυγή μας κατά της υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. Φ 14.2.26231/4/442184(11115)/15.05.2017 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης και να καταθέσει υπόμνημα. 

 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 231/2019. 

 

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

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

   Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  14.11.2019  

                                                                                                                                  O Πρόεδρος  

                                                                                                                               

                Καζαντζίδης Γεώργιος 

 


