
                
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 10/3/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
Αριθ. Απόφασης  038/2014                                               
  
Θέµα: Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου κου Αντώνη Χρίστογλου όπως 
παραστεί:  

1 στις 13 -3-2014 στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Γ’ Γ ακυρωτικό – πιν. 42) προς αντίκρουση 
αίτησης ακύρωσης του Αναστασίου Χράπη κατά του ∆ήµου µας µε αριθ. ΑΚ362. 

2. στις 13 -3-2014 στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Γ’ Γ ακυρωτικό – πιν. 44) προς αντίκρουση 
αίτησης ακύρωσης του Παναγιώτη Χατζηχρήστου κατά του ∆ήµου µας µε αριθ. ΑΚ364.  

3. στις 17-3-2014 στο Μονοµ. Εφετείο Θεσσαλονίκης (∆ πιν.) προς υποστήριξη έφεσης του ∆ήµου µας 
κατά των κατασκηνώσεων HAPPY DAYS.  

4. στις 18-3-2014 στο Β’ Μονοµ. Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης προς υπεράσπιση υπαλλήλων του 
∆ήµου µας Αικατερίνης Φωτέα και Νικολάου Μπήττα µετά από µήνυση εις βάρος τους για σωµατική 
βλάβη.  

5. στις 21-3- 2014 στο ΙΓ Τριµελ. ∆ιοικ. Πρωτοδικείο (πιν. 16) προς αντίκρουση προσφυγής 
Χρυσοβαλάντη Πανούδη κατά του ∆ήµου µας µε αρ. 182/2014. 

6. Εγκριση της γενοµένης παράστασης του ανωτέρω Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου στο Μονοµ. Πρωτ. 
Θεσσαλονίκης στις 31-1-2013 προς υποστήριξη της ανακοπής του ∆ήµου µας µε αρ. κατάθ. 44791/2011 
(πιν. 9 Ε) κατά 1). Πρόδροµου Αναστασιάδη κ.λπ..   Εγκρίνεται δε και η άσκηση της υπο κρίση ανωτέρω 
ανακοπής.  
 
7. Εγκριση της γενοµένης παράστασης του ανωτέρω Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου στο Μονοµ. Πρωτ. 
Θεσσαλονίκης στις 31-1-2013 προς υποστήριξη της ανακοπής του ∆ήµου µας µε αρ. κατάθ. 43833/2011 
(πιν. 1 Ε) κατά  ΕΡΓΟΒΕ Εργοληπτική Βορείου Ελλάδος Αθ. Ματθαίου και Σια Οµόρρυθµη Εταιρεία. 
Εγκρίνεται δε και η άσκηση της υπο κρίση ανωτέρω ανακοπής. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10ην του µήνα Μαρτίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 7,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 3219/6-3-2014 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος δ) Μεζίκης 
Βασίλειος, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη, µέλος.  
 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κων/νος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως έκτακτο Θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι θα πρέπει να η χορήγηση εξουσιοδότησης 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 και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

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

1 στις 13 -3-2014 στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Γ’ Γ ακυρωτικό – πιν. 42) προς αντίκρουση 
αίτησης ακύρωσης του Αναστασίου Χράπη κατά του ∆ήµου µας µε αριθ. ΑΚ362. 

2. στις 13 -3-2014 στο ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Γ’ Γ ακυρωτικό – πιν. 44) προς αντίκρουση 
αίτησης ακύρωσης του Παναγιώτη Χατζηχρήστου κατά του ∆ήµου µας µε αριθ. ΑΚ364.  

3. στις 17-3-2014 στο Μονοµ. Εφετείο Θεσσαλονίκης (∆ πιν.) προς υποστήριξη έφεσης του ∆ήµου µας 
κατά των κατασκηνώσεων HAPPY DAYS.  

4. στις 18-3-2014 στο Β’ Μονοµ. Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης προς υπεράσπιση υπαλλήλων του 
∆ήµου µας Αικατερίνης Φωτέα και Νικολάου Μπήττα µετά από µήνυση εις βάρος τους για σωµατική 
βλάβη.  

5. στις 21-3- 2014 στο ΙΓ Τριµελ. ∆ιοικ. Πρωτοδικείο (πιν. 16) προς αντίκρουση προσφυγής 
Χρυσοβαλάντη Πανούδη κατά του ∆ήµου µας µε αρ. 182/2014. 

Β). Εγκρίνει την γενοµένη παράσταση του ανωτέρω Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου στο Μονοµ. Πρωτ. 
Θεσσαλονίκης στις 31-1-2013 προς υποστήριξη της ανακοπής του ∆ήµου µας µε αρ. κατάθ. 44791/2011 
(πιν. 9 Ε) κατά 1). Πρόδροµου Αναστασιάδη κ.λπ..   Εγκρίνεται δε και η άσκηση της υπο κρίση ανωτέρω 
ανακοπής.  
 
7. Εγκρίνει την γενοµένη παράσταση του ανωτέρω Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου στο Μονοµ. Πρωτ. 
Θεσσαλονίκης στις 31-1-2013 προς υποστήριξη της ανακοπής του ∆ήµου µας µε αρ. κατάθ. 43833/2011 
(πιν. 1 Ε) κατά  ΕΡΓΟΒΕ Εργοληπτική Βορείου Ελλάδος Αθ. Ματθαίου και Σια Οµόρρυθµη Εταιρεία. 
Εγκρίνεται δε και η άσκηση της υπο κρίση ανωτέρω ανακοπής. 
Γ).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                   
                                      Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  038/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  13/3/2014  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 



                
 

 
 

 
 
 


