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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 5/2022 

 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση εξουσιοδότησης στους: 1)Δήμαρχο Αμπελοκήπων–Μενεμένης κ. Κυρίζογλου Λάζαρο, 

2)Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής κα Αποστολίδου Μαρία, 3)Δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης, κ. Χρίστογλου Αντώνιο. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 27724/30-

12-2021 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) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος. 

  

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

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο Κουκουτέγου Κλεαρέττη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το  5
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Χρειάζεται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στους: 

1) Δήμαρχο Αμπελοκήπων–Μενεμένης κ. Κυρίζογλου Λάζαρο του Ελευθερίου. 

2) Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κα Αποστολίδου Μαρία του 

Κωνσταντίνου. 

3) Με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής  από 18-11-2003  δικηγόρο  του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης  

Αντώνιο Χρίστογλου του Δημητρίου (ΑΜ 3299). 

 

Όπως καταθέσουν ξεχωριστά είτε ο ένας είτε ο άλλος, δύο (2) εγκλήσεις- μηνύσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης, ως εξής: 

α) Έγκληση – Μήνυση κατά της VOLTON Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ, για υπεξαίρεση και οποιοδήποτε άλλο ποινικό 

αδίκημα τυχόν, λόγω   της μη απόδοσης σύννομα και εμπρόθεσμα προς το Δήμο μας Δημοτικών τελών, Δημοτικών 

φόρων, ΤΑΠ κλπ, τα οποία εισέπραξε από τους πελάτες της με τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει εκδώσει. 

β) Έγκληση – Μήνυση κατά της VOLTERRA Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ, για υπεξαίρεση και οποιοδήποτε άλλο ποινικό 

αδίκημα τυχόν, λόγω της μη απόδοσης σύντομα και εμπρόθεσμα προς το Δήμο μας Δημοτικών τελών, Δημοτικών 

φόρων, ΤΑΠ κλπ, τα οποία εισέπραξε από τους πελάτες της με τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει εκδώσει. 

   

 

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

προέδρου 

   



2 

 

 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

  Α)  Εξουσιοδοτούμε τους: 

1)  Δήμαρχο Αμπελοκήπων–Μενεμένης κ. Κυρίζογλου Λάζαρο του Ελευθερίου. 

2) Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κα Αποστολίδου Μαρία του 

Κωνσταντίνου. 

3) Με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής  από 18-11-2003  δικηγόρο  του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης  

Αντώνιο Χρίστογλου του Δημητρίου (ΑΜ 3299). 

 

Όπως καταθέσουν ξεχωριστά είτε ο ένας είτε ο άλλος, δύο (2) εγκλήσεις- μηνύσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης, ως εξής: 

α) Έγκληση – Μήνυση κατά της VOLTON Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ, για υπεξαίρεση και οποιοδήποτε άλλο ποινικό 

αδίκημα τυχόν, λόγω της μη απόδοσης σύννομα και εμπρόθεσμα προς το Δήμο μας Δημοτικών τελών, Δημοτικών 

φόρων, ΤΑΠ κλπ, τα οποία εισέπραξε από τους πελάτες της με τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει εκδώσει. 

β) Έγκληση – Μήνυση κατά της VOLTERRA Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ, για υπεξαίρεση και οποιοδήποτε άλλο ποινικό 

αδίκημα τυχόν, λόγω της μη απόδοσης σύντομα και εμπρόθεσμα προς το Δήμο μας Δημοτικών τελών, Δημοτικών 

φόρων, ΤΑΠ κλπ, τα οποία εισέπραξε από τους πελάτες της με τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει εκδώσει. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  4.1.2022 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 

Αποστολίδου Μαρία 


