ΑΔΑ: ΩΞΞΓΩΨΕ-ΞΩΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
12.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 82/2021
ΘΕΜΑ : Eξουσιοδότηση του νομικού Συμβούλου του Δήμου για την κατάθεση αίτησης ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προκειμένου να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση την εταιρία
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Σήμερα την 12η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 η
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’
55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899) Κ.Υ.Α., μετά από την
5241/12-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2)Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4)
Μανωλόπουλος Βασίλειος 5) Κατζικάς Γεώργιος 6) Γρούγιος Ηλίας 7) Κουσίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου
Κυριάκος 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος, μετά από την ομόφωνη, επί των καταμετρούμενων - παρόντων μελών, απόφαση της
επιτροπής με ψήφους : 8 ΥΠΕΡ και 1 ΑΠΟΧΗ, (Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή), για τη διενέργεια
έκτακτης συνεδρίασης λόγω χρονικών περιορισμών, εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έθεσε υπόψη των μελών:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιγ’ του ν. 3852/2010, «ι) (Η οικονομική επιτροπή)
Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη
όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων μέσω και ενδίκων βοηθημάτων».
Για τον λόγο αυτόν θέτουμε υπόψη σας την ΑΔΣ 23/8-3-2021 του Δήμου μας με τίτλο «ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β.Δ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.» με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
«2.Παραπέμπει την απόφαση του Δ.Σ. στην οικονομική επιτροπή του Δήμου για την εξουσιοδότηση του
νομικού συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ή του νομικού συμβούλου του Δήμου
Νεάπολης - Συκεών Ιωάννη Μακρή να καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προκειμένου η εταιρεία να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση».
Καλείται η Οικονομική Επιτροπής να εξουσιοδοτήσει έναν από τους δύο νομικούς συμβούλους με πάγια
αντιμισθία του Δήμου μας ώστε να καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου
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Θεσσαλονίκης προκειμένου η εταιρεία να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.
Το ιστορικό καθώς και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης βρίσκεται αναλυτικώς στην ανωτέρω ΑΔΣ
23/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων
(Με ψήφους: 8 ΥΠΕΡ, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την
ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ.)

Α) Εξουσιοδοτεί τον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Δήμου
Διονύσιο (ΑΜ 4356), όπως καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης προκειμένου η εταιρεία να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.
Το ιστορικό καθώς και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης βρίσκεται αναλυτικώς στην απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου με αριθ. 23/2021.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 16.3.2021
O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος
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