
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  24/09/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  272/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση γενόµενης παράστασης του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κου Αντωνίου Χρίστογλου (επί 
παγία αντιµισθία) όπως :  
 

1) Παραστεί στο εφετείο Θεσσαλονίκης (τµήµα ∆) στις 22-09-2014 στις κάτωθι υποθέσεις: 
Α)Στη µε αρ.πιν. 34∆ υπόθεση προς αντίκρουση αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας ακινήτου του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά του ∆ήµου µας 
Β) Στη µε αρ.πιν. 36∆ υπόθεση προς υποστήριξη της αίτησης του ∆ήµου µας (οµού µε τις Κτιριακές Υποδοµές 
ΑΕ) για καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος ακινήτου κατά της εταιρίας “ΖΕΝΙΘ ΑΕ”. 

Με την παρούσα µας εγκρίνεται και η άσκηση της ανωτέρω αίτησης του ∆ήµου στο Εφετείο 
Θεσσαλονίκης, η οποία είχε κατατεθεί από των άλλοτε ∆ήµο Αµπελοκήπων ο οποίος σήµερα (µετά την 
εφαρµογή του νόµου 3852/2010) φέρει την ονοµασία ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης» που είναι καθολικός 
διάδοχός του. 

2) Παραστεί στο Β Μονοµελές Πληµµ/κειο Θεσ/νίκης (αρ.πιν.34) προς υπεράσπιση των υπαλλήλων 
του ∆ήµου µας Νικόλαου Μπήττα και Αικατερίνης Φωτέα που φέρονται ως κατηγορούµενοι για πρόκληση 
σωµατικής βλάβης. Εµµένουµε δε σε σχετική προγενέστερη εξουσιοδότηση µας προς τον ίδιο Νοµικό 
Σύµβουλο που απασχολείται στον ∆ήµο µας µε πάγια αντιµισθία.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24ην του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την 13074/19-09-2014 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)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος),7)Ράπτου όλγα 
(µέλος), 8)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος). 
 
Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (µέλος) 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της 
ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι θα πρέπει να  χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Νοµικό 
Σύµβουλο του ∆ήµου για την  παραπάνω αναφερόµενη περίπτωση 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 
                                                                                       Οµόφωνα 

       Α) Εγκρίνει την χορήγηση εξουσιοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κου Αντώνη Χρίστογλου 
όπως:  
 

 
1) Παραστεί στο εφετείο Θεσσαλονίκης (τµήµα ∆) στις 22-09-2014 στις κάτωθι υποθέσεις: 

Α)Στη µε αρ.πιν. 34∆ υπόθεση προς αντίκρουση αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας ακινήτου του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και κατά του ∆ήµου µας 
Β) Στη µε αρ.πιν. 36∆ υπόθεση προς υποστήριξη της αίτησης του ∆ήµου µας (οµού µε τις Κτιριακές Υποδοµές 
ΑΕ) για καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος ακινήτου κατά της εταιρίας “ΖΕΝΙΘ ΑΕ”. 

Με την παρούσα µας εγκρίνεται και η άσκηση της ανωτέρω αίτησης του ∆ήµου στο Εφετείο 
Θεσσαλονίκης, η οποία είχε κατατεθεί από των άλλοτε ∆ήµο Αµπελοκήπων ο οποίος σήµερα (µετά την 
εφαρµογή του νόµου 3852/2010) φέρει την ονοµασία ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης» που είναι καθολικός 
διάδοχός του. 

2)Παραστεί στο Β Μονοµελές Πληµµ/κειο Θεσ/νίκης (αρ.πιν.34) προς υπεράσπιση των υπαλλήλων του 
∆ήµου µας Νικόλαου Μπήττα και Αικατερίνης Φωτέα που φέρονται ως κατηγορούµενοι για πρόκληση 
σωµατικής βλάβης. Εµµένουµε δε σε σχετική προγενέστερη εξουσιοδότηση µας προς τον ίδιο Νοµικό 
Σύµβουλο που απασχολείται στον ∆ήµο µας µε πάγια αντιµισθία.  
 

Η παρούσα ισχύει και για κάθε µετά από αναβολή ή µαταίωση συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων. 

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  272/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 24/09/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


