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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 20/2022 

 
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 1393/20-

01-2022 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

   Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 7
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ. στ Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε με την παρ.4α του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και την παρ.2 του άρθρου 117 του 

Ν.4674/2020 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται 

συμβολαιογράφος για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού  δικαστικού πληρεξουσίου . 

Με βάση τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει τον ορισμό του συμβολαιογράφου 

Εμμανουήλ Δ. Σαραγιώτη (Ερμού 25,Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54624, ΑΦΜ 044254280, ΔΟΥ Α΄ Θεσ/νίκης, τηλ.223355) για τη 

σύνταξη συμβολαιογραφικού δικαστικού πληρεξουσίου με συνολικό ποσό αμοιβής 47,64€ συμπ/νου ΦΠΑ, 

προκειμένου να χορηγηθεί ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Διονύσιο Δήμου του 

Γεωργίου (ΑΜ ΔΣΘ 4356) Τσιμισκή 111, δικηγόρο του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, όπως καταθέσει 

αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ προς εξαφάνιση της υπ. αριθμ. 246/2021 αποφάσεως του Τριμελούς 

Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δ΄ (ειδική διαδικασία άρθρου 77 του ν. 3669/2008) και εγκρίνει την κατάθεση αυτής 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3281/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 312/2021 Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τoυ 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
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- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται 

νόμιμα, και του παρέχει την ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα να προβεί σε προσδιορισμό δικασίμου στο αρμόδιο 

τμήμα αυτού, να καταθέσει προτάσεις υποστήριξης της αιτήσεως αναιρέσεως και να παρασταθεί κατά την δικάσιμο 

που θα οριστεί καθώς και σε κάθε επόμενη σε περίπτωση  αναβολής αυτής. 

 

 

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

προέδρου 

   

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Επί των καταμετρούμενων   

       

   Α) Εγκρίνει τον ορισμό του συμβολαιογράφου Εμμανουήλ Δ. Σαραγιώτη (Ερμού 25,Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54624, ΑΦΜ 

044254280, ΔΟΥ Α΄ Θεσ/νίκης, τηλ.223355) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού δικαστικού πληρεξουσίου με 

συνολικό ποσό αμοιβής 47,64€ συμπ/νου ΦΠΑ, προκειμένου να χορηγηθεί ειδική δικαστική πληρεξουσιότητα στον 

δικηγόρο Θεσσαλονίκης Διονύσιο Δήμου του Γεωργίου (ΑΜ ΔΣΘ 4356) Τσιμισκή 111, δικηγόρο  του ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, όπως καταθέσει αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ προς εξαφάνιση της 

υπ. αριθμ. 246/2021 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δ΄ (ειδική διαδικασία άρθρου 77 

του ν. 3669/2008) και εγκρίνει την κατάθεση αυτής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3281/2021 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 312/2021 Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τoυ Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την 

επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει 

στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, και του παρέχει την ειδική δικαστική 

πληρεξουσιότητα να προβεί σε προσδιορισμό δικασίμου στο αρμόδιο τμήμα αυτού, να καταθέσει προτάσεις 

υποστήριξης της αιτήσεως αναιρέσεως και να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που θα οριστεί καθώς και σε κάθε 

επόμενη σε περίπτωση  αναβολής αυτής. 

  

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  25.1.2022. 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 

Αποστολίδου Μαρία 


