
 

 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   214/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη 
δικάσιμο της 08ης/12/2020, ημέρα Τρίτη, στο Διοικητικό Εφετείο 
Θεσσαλονίκης (Α/Α 18, Αρ. Καταχ. ΠΡ552/2-12-2019, Αρ. Κλ.: 
ΚΛ3256/2020), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 09:00 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. 13271/03-09-2020 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 πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Θεοδωρίδης Κων/νος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                     Νάτσης Ιωάννης 
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. 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 πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν 
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 
καθορίζει την αμοιβή τους. 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΓΕΓΣΗ ΑΤΕΕ», η οποία εδρεύει 
στην Έδεσσα, οδ. Αρχ. Νικοδήμου αριθ. 10, νομίμως εκπροσωπούμενης, ως 
αναδόχου του έργου του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της αριθ. 334/2019 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμυνταίου. Με την απόφαση αυτή, απορρίφθηκε η από 
28/06/2019, που κοινοποιήθηκε στις 02/07/2019 και 03/07/2019, ένσταση της 
ανωτέρω εταιρείας κατά της αριθ. πρωτ. 9246/24-05-2019 πράξης έγκρισης 
της 10ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 10ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
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Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. 
Κέλλης», κατά το μέρος που διορθώθηκε από την Υπηρεσία η αρχικώς 
υποβληθείσα επιμέτρηση συνοδευόμενη από το 10ο ΠΠΑΕ. 
 
Η ανωτέρω προσφυγή ορίστηκε να συζητηθεί στις 08 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γ’ 
ΟΥΣΙΑΣ 3μΜΕΛΕΣ (ΚΛ3256/2020, Αριθ. Καταχ.: ΠΡ552/2-12-2019, Α/Α 18). 
Θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να μελετήσει την 
υπόθεση και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
κατά την συζήτηση της εν λόγω προσφυγής, καθώς και σε κάθε εξ’ αναβολής 
δικάσιμο. 

Προτείνουμε να οριστεί η δικηγόρος ΣΜΥΡΝΙΟΥ Πολυξένη του Ιωάννη, με 
αριθμός μητρώου ΔΣΦ 78 και ΑΦΜ 113986590, έδρα Γρ. Νικολαΐδη 3, 
Αμύνταιο,  προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γ’ ΟΥΣΙΑΣ 3μΜΕΛΕΣ, στη ανωτέρω δικάσιμο.  

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

1. Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
2. Την προσφυγή (ΚΛ3256/2020, Αριθ. Καταχ.: ΠΡ552/2-12-2019, Α/Α 

18), της ανώνυμης εταιρείας ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ 
3. Την εισήγηση του Πρόεδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την  ΣΜΥΡΝΙΟΥ Πολυξένη του Ιωάννη, με 
αριθμός μητρώου ΔΣΦ 78 και ΑΦΜ 113986590, έδρα Γρ. Νικολαΐδη 3, 
προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Γ’ ΟΥΣΙΑΣ 3μΜΕΛΕΣ, στη δικάσιμο της 08ης  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της ανώνυμης 
εταιρείας ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ κατά της αριθ. 334/2019 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμυνταίου,  καθώς και σε κάθε εξ’ αναβολής αυτής. 

Β. Το ύψος της αμοιβής του άνω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, για 

Ι. τη μελέτη – επεξεργασία του σχετικού φακέλου και σύνταξη/κατάθεση 
προτάσεων, και 
II. την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  214/2020 
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. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                                                                                                             
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