
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   98/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 12/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη γενικού δικαστικού 
πληρεξουσίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαϊου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 7479/27-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο ιθ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου 
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν 
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτερα δικαστήρια.  

Με την υπ’ αριθ. 2072/19624/08-11-2019 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου (ΦΕΚ 
Γ΄2363/19-12-2019) αποφασίστηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο Παπαφυλάκης Αθανάσιος του 
Δημητρίου ως ειδικός συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του.  
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Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ο κος Παπαφυλάκης υπόκειται στην 
ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιαδήποτε μορφής, παρέχει συμβουλές και 
διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα νομικής 
φύσης που αφορούν ειδικότερα εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά 
για θέματα νομικής φύσης που αφορούν ειδικότητες θέματα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις 
λειτουργίες του Δήμου, καθώς και την  εν γένει παρακολούθηση των νομικών 
ενεργειών του Δήμου. 

Με την αριθ. πρωτ. 21358/19-02-2020 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Θ7ΔΟΡ1Γ-
ΖΣΔ), δόθηκε η έγκριση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Δικηγόρου 
στον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Αμυνταίου κ. Παπαφυλάκη Αθανάσιο του 
Δημητρίου, κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
163 του Ν. 3584/2007. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε τη σύνταξη ενός γενικού 
δικαστικού πληρεξουσίου προς τον κ. Παπαφυλάκη προκειμένου:  

Να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει τον Δήμο Αμυνταίου ενώπιον όλων 
γενικώς των Ελληνικών, Πολιτικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Ποινικών 
Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένων του 
Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
ενώπιον οποιουδήποτε εισηγητή δικαστή και οποιασδήποτε άλλης Δικαστικής, 
Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, Φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, 
καθώς επίσης ενώπιον οποιασδήποτε εκδικαστικής επιτροπής επί ενστάσεων, 
ως ενάγοντα ή εναγόμενο,  

Να ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων του εντολέα όλες τις κύριες και 
παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις, που αναγράφονται στο άρθρο 97 του 
Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και οποιαδήποτε εξώδικη ενέργεια. 
Επομένως, να εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καθώς και αγωγές για την 
απόδοση μισθίου ακινήτου, να υποβάλει αιτήσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων 
και εκδόσεως διαταγών πληρωμής, αποδόσεως και επαναφοράς πραγμάτων 
στην προτέρα κατάσταση,  

Να δηλώνει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί,  

Να δέχεται, να κοινοποιεί, να υπογράφει και καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα 
και έγγραφα, καθώς και έγγραφα εισαγωγικά δίκης,  

Να προσβάλλει έγγραφα ως μη γνήσια και πλαστά ή άκυρα, 

Να υπογράφει παραγγελίες προς εκτέλεση, να λαμβάνει αντίγραφα 
οποιουδήποτε εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συμβολαίων και 
αποφάσεων, να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και 
πραγματογνώμονες, να εξαιρεί δικαστές, να επάγει, δέχεται και αντεπάγει 
όρκους, και να εκτελεί τις ευνοϊκές για τον εντολέα αποφάσεις και να προσβάλει 
τις δυσμενείς, με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα,  

Να προβαίνει σε κάθε είδους δηλώσεις, αιτήσεις, διαμαρτυρήσεις, ανακοπές, 
τριτανακοπές, εφέσεις, αντεφέσεις, να ασκεί το έκτακτο μέσο της αναιρέσεως 
και της αναψηλαφήσεως, να παραιτείται από τα ένδικα μέσα κατά της όλης δίκης 
ή μέρους αυτής και από την ορκοδοσία και εξέταση διαδίκων ή μαρτύρων, 
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Να εγείρει αγωγές κακοδικίας,  

Να κοινοποιεί επιταγές, αναγγελίες, παραγγελίες προς εκτέλεση, ανακοινώσεις, 
παρεμβάσεις, 

Να λαμβάνει μέτρα συντηρητικά και αναγκαστικά καθώς και προσωρινά, 

Να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και να προβαίνει σε εξαλείψεις 
προσημειώσεων και υποθηκών, 

Να επιβάλλει και να αίρει κατασχέσεις, να επισπεύδει και αναστέλλει 
πλειστηριασμούς, να ενεργεί ανακοπές επιταγών, κατασχέσεων, 
πλειστηριασμών, αναγγελιών και πινάκων κατάταξης και να παρίσταται σε όλη 
την σχετική διαδικασία καθώς και σε οποιαδήποτε δίκη περί την εκτέλεση, 

Να καταθέτει έγγραφα και τίτλους, να αμφισβητεί τοιούτους και να επιφέρει 
παρατηρήσεις κατ' αναγγελιών,  

Να ασκεί αντιρρήσεις κατά εκτελέσεων σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, 

Να ζητεί την έκδοση των σχετικών γραμματίων, εντολών, τίτλων και περιλήψεων 
κατακυρωτικών εκθέσεων στο όνομα του εντολέα, 

Να παραιτείται από πράξεις εκτελέσεως και πλειστηριασμών στο σύνολό τους 
ή από μέρος αυτών,  

Να υποβάλλει αιτήσεις αναβολής πλειστηριασμών, αναβολής εκτελέσεως 
αποφάσεων, 

Να υποβάλλει αιτήσεις περί πτωχεύσεως,  

Να προτείνει τον διορισμό συνδίκων, να λαμβάνει μέρος στις συνελεύσεις των 
πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει, επαληθεύει απαιτήσεις, να 
συμβιβάζεται στις πτωχεύσεις, να ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού και με 
οποιουσδήποτε άλλους όρους 

Να αιτείται σφραγίσεις, αποσφραγίσεις και απογραφές κληρονομικών και άλλων 
περιουσιών, 

Να παρίσταται κατά την ενέργεια αυτών και να επιφέρει κάθε είδους ενστάσεις 
και παρατηρήσεις, 

Να υπογράφει και εγχειρίζει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με 
οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, 

Να υπογράφει και καταθέτει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις ενώπιον 
οποιασδήποτε αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ή Δικαστηρίου, για οποιαδήποτε 
φορολογική υπόθεση του εντολέα και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας τους, 

Να συμβιβάζεται με οποιοδήποτε Οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε 
φορολογική διαφορά του εντολέα και να υπογράφει την πράξη συμβιβασμού, 

Το πληρεξούσιο αυτό θα ισχύει μέχρι να ανακληθεί και να γνωστοποιηθεί νόμιμα 
η ανάκλησή του.   
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Προτείνεται να οριστεί η συμβολαιογράφος Ευγενία ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ με αριθμό 
μητρώου ΣΣΘ 869 και ΑΦΜ 108255288, ΔΟΥ Φλώρινας, προκειμένου να 
συντάξει το ανωτέρω πληρεξούσιο.  

Η Οικονομική επιτροπή αφού  άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο ιθ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2. Η υπ’ αριθ. 2072/19624/08-11-2019 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου 

(ΦΕΚ Γ΄2363/19-12-2019)  
3. Η αριθ. πρωτ. 21358/19-02-2020 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 
6Θ7ΔΟΡ1Γ-ΖΣΔ), 

4. Η από 07/05/2020 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του κ. 
ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΗ Α. 

5. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Ορίζει την συμβολαιογράφο Ευγενία ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ, με αριθμό μητρώου ΣΣΘ 
869 και ΑΦΜ 108255288, ΔΟΥ Φλώρινας, προκειμένου να συντάξει ειδικό 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τη νομιμοποίηση του ειδικού συνεργάτη 
του Δήμου Αμυνταίου, κ. Παπαφυλάκη Αθανασίου του Δημητρίου, δικηγόρου 
παρ’ Αρείω Πάγω, ως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.  

Το πληρεξούσιο αυτό θα ισχύει μέχρι να ανακληθεί και να γνωστοποιηθεί νόμιμα 
η ανάκλησή του.   

Β. Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου θα ανέλθει στο ποσό των 61,28€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Διαθέτει την πίστωση του ποσού των 61,28€ από τον ΚΑΕ 00.6111 (Α.Α.Υ.: 
2020/7187/25-05-2020) του προϋπολογισμού έτους 2020.       

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 98/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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