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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 288/2021 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση εξουσιοδότησης στον δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Διονύσιο 

Δήμου. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 21915/14-10-2021 

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) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Αποστολίδου Μαρία  

5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  3) Κατζικάς 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 . 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα Εκτός  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι χρειάζεται να 

χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον δικηγόρο του Δήμου μας, κ. Διονύσιο Δήμου του Γεωργίου  (ΑΜ  ΔΣΘ 4356) , που 

υπηρετεί με πάγια μηνιαία αντιμισθία από την 2-7-2007, όπως παραστεί  Ενώπιον του ΣΤ΄ Ουσίας Τμήματος του 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 25
ης

/10/2021, καθώς και σε κάθε 

μεταγενέστερη σε περίπτωση αναβολής αυτής στην δίκη με Α.Β.Ε.Μ.: ΠΡ 142/2020 της ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της 

επιχειρήσεως «OUTDOOR SOLUTIONS Ε.Π.Ε.» αριθμ. πιν. 30, ενεργώντας όλες τις κατά την κρίση του αναγκαίες 

διαδικαστικές πράξεις.  

 

 

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

προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εξουσιοδοτούμε  τον δικηγόρο του Δήμου μας, κ. Διονύσιο Δήμου του Γεωργίου  (ΑΜ  ΔΣΘ 4356) , που υπηρετεί 

με πάγια μηνιαία αντιμισθία από την 2-7-2007, όπως παραστεί ενώπιον του ΣΤ΄ Ουσίας Τμήματος του Τριμελούς 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 25ης/10/2021, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη σε 
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περίπτωση αναβολής αυτής στην δίκη με Α.Β.Ε.Μ.: ΠΡ 142/2020 της ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της επιχειρήσεως «OUTDOOR 

SOLUTIONS Ε.Π.Ε.» αριθμ. πιν. 30, ενεργώντας όλες τις κατά την κρίση του αναγκαίες διαδικαστικές πράξεις. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 288/2021. 

 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 19.10.2021 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος 

 

 
Καζαντζίδης Γεώργιος 


