
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  13/11/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  335/2014                                               

  
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράστασης του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κου Αντωνίου Χρίστογλου (επί παγία 
αντιµισθία) όπως :  
 
1) Παραστεί στο Γ’ τριµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης στις 18-11-2014 προς υπεράσπιση του κου 
Αλέξανδρου Κουσενίδη του Παναγιώτη, πρώην εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου του ∆ήµου µας, που 
φέρεται ως κατηγορούµενος για παράβαση των άρθρων 302 παρ. 1, 314 παρ. 1, 315 παρ. 1 κ.λπ. του Ποινικού 
Κώδικα (αφορά υπόθεση µε θανόντα αστυνοµικό Νικόλαο Ντρίβα).  
2) Παραστεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης στις 20-11-2014 πρό; Υποστήριξη ανακοπής του ∆ήµου µας (µε 
αρ. κατάθ. 15420/2014) κατά της εταιρείας «Παλαιοχωρινός ΑΒΒΕ». Εγκρίνεται δε και η ασκηθείσα ανωτέρω 
ανακοπή.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 15903/07-11-2014 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)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 4)Ράπτου 
Όλγα (µέλος), 5) Αποστολίδου Μαρία (µέλος),6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος 7)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος) 
 
Απόντες:1)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο έκτακτο θέµα  το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε 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 τις  παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις 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 ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
       Α) Εγκρίνει την χορήγηση εξουσιοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κου Αντώνη Χρίστογλου 
όπως:  
 
1) Παραστεί στο Γ’ τριµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης στις 18-11-2014 προς υπεράσπιση του κου 
Αλέξανδρου Κουσενίδη του Παναγιώτη, πρώην εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου του ∆ήµου µας, που 
φέρεται ως κατηγορούµενος για παράβαση των άρθρων 302 παρ. 1, 314 παρ. 1, 315 παρ. 1 κ.λπ. του Ποινικού 
Κώδικα (αφορά υπόθεση µε θανόντα αστυνοµικό Νικόλαο Ντρίβα).  



 

 

2) Παραστεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης στις 20-11-2014 πρό; Υποστήριξη ανακοπής του ∆ήµου µας (µε 
αρ. κατάθ. 15420/2014) κατά της εταιρείας «Παλαιοχωρινός ΑΒΒΕ». Εγκρίνεται δε και η ασκηθείσα ανωτέρω 
ανακοπή. 

 
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  335/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 13/11/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


