
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   186/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 18/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου 
Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για παράσταση στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Φλώρινας (Κτηματολογικός Δικαστής) και εξειδίκευση 
πίστωσης. 

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 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. 10924/23-07-2020 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. Κιοσές Παναγιώτης 
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 7ο 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.  

Ο κος ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Σταύρου κατέθεσε αγωγή (τακτική 
διαδικασία) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας 
(Κτηματολογικός Δικαστής), με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητά τη γεωμετρική 
μεταβολή του ακινήτου με ΚΑΕΚ 470111902032/0/0 ιδιοκτησίας του, το οποίο 
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συνορεύει με τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 47011ΕΚ00800 και 470111102034 
ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου. 

Δυνάμει των διατάξεων του Κ.Πολ.Δ., ο Δήμος Αμυνταίου θα πρέπει να 
καταθέσει τις προτάσεις – προσθήκη – αντίκρουση του, εντός και των 
προθεσμιών που θέτει.  

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.  

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. 

Προτείνεται η ανάθεση  στον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, ειδικότητας 
δικηγόρου, κ. Παπαφυλάκη Αθανάσιο του Δημητρίου,  προκειμένου να 
καταθέσει τις προτάσεις – προσθήκη – αντίκρουση του Δήμου Αμυνταίου στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας (Κτηματολογικός Δικαστής). 

Για την κατάθεση των ανωτέρω προτάσεων θα απαιτηθεί ποσό ύψους 
διακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτών (218,98€ + ΦΠΑ 24% 
= 271,53€)  

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. Το εδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει 
3. Η υπ’ αριθ. 2072/19624/08-11-2019 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου 

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

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

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

6. Η με αριθ. 11/2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου 
7. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, 
ειδικότητας δικηγόρου, κ. Παπαφυλάκη Αθανάσιο του Δημητρίου, με αριθμό 
μητρώου Δ.Σ.Θ. 9119, και ΑΦΜ 049087843, προκειμένου να καταθέσει 
προτάσεις – προσθήκη – αντίκρουση του Δήμου Αμυνταίου στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Φλώρινας (Κτηματολογικός Δικαστής), σύμφωνα με το σκεπτικό 
της παρούσας. 

 Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους διακοσίων εβδομήντα ένα 
ευρώ και πενήντα τρία λεπτών (218,98€ + ΦΠΑ 24% = 271,53€) για την 
κατάθεση των ανωτέρω προτάσεων. 

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά αποκλειστικά τα έξοδα παράστασης και όχι την 
αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς ο κος ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΗΣ 
Αθανάσιος είναι ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Αμυνταίου, ειδικότητας 
δικηγόρου. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 186/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

     

         

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

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