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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  305/2020 

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση περί της άσκησης ή μη ενδίκου  βοηθήματος κατά της με α.π. 40851/2020 απόφασης του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (προσφυγή ενώπιων της Επιτροπής του άρθρου 152 

του ΔΚΚ) 

 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 17496/25-

09-2020 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 εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιγ’  του ν. 3852/2010, «Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 

άσκηση όλων των ενδίκων μέσω και ενδίκων βοηθημάτων».  

 

Για τον λόγο αυτόν θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Την 04-09-2020 παρελήφθη από την Υπηρεσία μας η με α.π. 40851/2020 απόφασης του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την οποία ακυρώνεται ως μη νόμιμη η με αριθμό 911/2020 

Απόφαση Δημάρχου  του Δήμου μας. Κατά την ανωτέρω ακυρωτικής απόφασης δύναται ο Δήμος μας να 

προσφύγει εντός προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση ή την κοινοποίηση της απόφασής, ή αφότου λάβαμε 

γνώση αυτής.  

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπής να λάβει απόφαση για την άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

προσφυγής κατά της ανωτέρω ακυρωτικής απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 

Θράκης. 

 

Επισυνάπτεται και η κατ΄άρθρο 72 παργρ.2 του ν. 3852/2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου 

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

προέδρου 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την άσκηση ενδίκου  βοηθήματος κατά της με α.π. 40851/2020 απόφασης του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (προσφυγή ενώπιων της Επιτροπής του άρθρου 152 του ΔΚΚ). 

 

 
   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  305/2020. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  30.9.2020  

         

        O Πρόεδρος  

             

 

                     Καζαντζίδης Γεώργιος 
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