
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   227/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 26/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να ασκήσει 
αίτηση ακύρωσης κατά της αριθ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής του 
άρθρου 152 του ν.3463/2006 Δυτικής Μακεδονίας. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή 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. 14065/18-09-2020 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της 
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης ως 
αντιπρόεδρος. 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 7ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο ιε’ 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.  

Με την αριθ. πρωτ. 5255/16-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΛΓ7ΟΡ1Γ-Ω31) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, 
ακυρώθηκε τη αριθ. 67/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΞΙΝΟ 
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ΝΕΡΟ ΜΕΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ Δήμου Αμυνταίου, η οποία αφορούσε 
τη σύναψη σύμβασης αντιπροσωπείας, εμπορίας, διανομής και διάθεσης των 
προϊόντων της εν λόγω εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ 
ΝΕΡΟ Α.Ε.» . 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, προσέφυγε στην Ειδική Επιτροπή  του άρθρου 
152 του Ν. 3463/2006 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ 
ΝΕΡΟ Α.Ε.», ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης αυτής. 

Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Κοζάνης) 
περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αποφάσισε (αριθμός απόφασης 3/2020) να κάνει 
τυπικά και ουσιαστικά ομόφωνα δεκτή της προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας 
«ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.» κατά της αριθ. πρωτ. 5255/16-01-2020 
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 
Μακεδονίας. 

Προτείνεται η κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά της  αριθ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 
του ν. 3463/2006, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Κοζάνης) περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης και κατά της 
αριθ. 67/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης «ΞΙΝΟ 
ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ» του Δήμου Αμυνταίου, καθώς ο Δήμος 
Αμυνταίου είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 
ΜΕΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε.. 

Προτείνετε να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Βασίλειος του Ευαγγέλου (Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών:28288), μέλος της ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμό μητρών Δ.Σ. Αθηνών 
80216, ΑΦΜ 998108240 και ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, έδρα Βησαρρίωνος 8-10, 
Αθήνα, προκειμένου να μελετήσει τον  σχετικό φάκελο, τη νομοθεσία και τη 
νομολογία καθώς και να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση ακύρωσης στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους κατεπείγοντος καθώς εξέπνεε η προθεσμία 
άσκησης αίτησης ακύρωσης, με την υπ’ αριθ. 1110/2020 απόφαση Δημάρχου 
χορηγήθηκε πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο. Η απόφαση αυτή θα 
πρέπει να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

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

1. Τις διατάξεις του εδ.ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010    
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 58 του Ν.3852/2010 
3. Την αριθ. 3/2020 απόφαση Ειδικής Επιτροπής αρ.152 ν.3463/2006 
4. Την αριθ. πρωτ. 5255/16-01-2020 απόφαση Συντονιστή 
5. Την αριθ. 67/2019 απόφαση Δ.Σ. της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.» 
6. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 13893/15-09-2020 προσφορά της δικηγορικής 

εταιρείας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
7. Την αριθ. 1110/2020 απόφαση Δημάρχου 
8. Την εισήγηση του Πρόεδρου.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την αριθ. 1110/2020 απόφαση Δημάρχου Αμυνταίου 

Β. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Βασίλειο του 
Ευαγγέλου (Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών:28288), μέλος της ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμό μητρών Δ.Σ. 
Αθηνών 80216, ΑΦΜ 998108240 και ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, έδρα Βησαρρίωνος 8-
10, Αθήνα, προκειμένου να μελετήσει τον  σχετικό φάκελο, τη νομοθεσία και 
τη νομολογία καθώς και να συντάξει και να καταθέσει την αίτηση ακύρωσης 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της  αριθ. 3/2020 απόφασης της 
Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, που εδρεύει στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Κοζάνης) 
περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης και κατά της αριθ. 67/2019 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ» 
του Δήμου Αμυνταίου.  

Επίσης, με επόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα δοθεί 
πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο προκειμένου να παρασταθεί κατά 
την δικάσιμο που θα οριστεί ή σε όποια άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση 
ή επανασυζήτηση ή ανασυζήτηση δικάσιμο ή μετά την παραπομπή σε άλλο 
Τμήμα, Σύνθεση ή στην Ολομέλεια και υποβάλλει υπομνήματα, και κάθε 
σχετική αίτηση ή δήλωση, παρέχοντας του τη δυνατότητα να μετεξουσιοδοτεί 
άλλους τρίτους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.  

Β. Η αμοιβή του ως άνω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 227/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     

          

   Ο  Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

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