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ΘΕΜΑ: : Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νοµικού Συµβούλου κου ∆ιονύσιου ∆ήµου του Γεωργίου µε 
Α.Μ. 4356  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 02ην του µήνα Μαΐου του έτους 2014 ηµέρα της 
εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 10,00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 6003/28-04-2014 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) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, 
µέλος ε) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος  στ)Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος. 

 
Απόντες: α) Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος β) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος. 

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο έκτακτο Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι θα πρέπει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Νοµικό 
Σύµβουλο του ∆ήµου να µην ασκήσει έφεση κατά της υπ΄αριθµ. 7259/2014 αποφάσεως του Μονοµελές 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποδεχόµενοι το διατακτικό της αποφάσεως το οποίο έκρινε υπόθεση της 
Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία Θ. ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. κατά του ∆ήµου µας 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 κου ∆ιονύσιου ∆ήµου του Γεωργίου µε 
Α.Μ. 4356 όπως:  
 

1) Να µην ασκηθεί έφεση κατά της υπ΄αριθµ. 7259/2014 αποφάσεως του Μονοµελές Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης αποδεχόµενοι το διατακτικό της αποφάσεως το οποίο έκρινε υπόθεση της Οµόρρυθµης 
Εταιρίας µε την επωνυµία Θ. ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. κατά του ∆ήµου µας και καλεί τα µέλη να 
αποφασίσουν σχετικά.   
 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  081/2014 



                
 

 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                     Αµπελόκηποι 02 /05/2014  
 
                                                                Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


