
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  309/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον 
ακροατηρίου του Εφετείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 09ης/03/2021 
(Πιν.: 3ο Τμ. Εργατικά Μονομελές με αριθ. 19), καθώς και σε κάθε εξ 
αναβολής αυτής. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
18437/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα 
μέλη της 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 Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με την αριθ. 159/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε 
πληρεξούσιος δικηγόρος και κατατέθηκε έφεση κατά της 6318/2020 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία 
αναγνωρίστηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος που συνδέονταν με μίσθωση 
έργου με το Δήμο Αμυνταίου, για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του 
Δήμου που άσκησαν αγωγή. 
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Με την από 05/11/20220 Πράξη, ορίστηκε ως χρόνος συζήτησης για την εν 
λόγω έφεση, την 09η/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο ακροατήριο 
του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 

Προτείνεται να οριστεί η Δικηγορική Εταιρία «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» -ΜΗΤΚΑΣ-

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ- ΡΑΡΡΗΣ-ΤΖΙΤΖΙΡΟΓΛΟΥ με αριθμό μητρώου  ΔΣΦ 112 και  

έδρα τη Φλώρινα, Μεγ Αλεξάνδρου 74,  ΑΦΜ 997456260, μέλος της οποίας 

είχε παραστεί και κατά το πρωτόδικο δικαστήριο, προκειμένου να παραστεί 

στη ανωτέρω δικάσιμο, καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής. 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο ιθ΄ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010, ως ισχύει 
2. Την από 05/11/2020 πράξη ορισμού συζήτησης του Εφετείου Αθηνών 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Δικηγορική Εταιρία «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» -
ΜΗΤΚΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ- ΡΑΡΡΗΣ-ΤΖΙΤΖΙΡΟΓΛΟΥ με αριθμό μητρώου  
ΔΣΦ 112 και  έδρα τη Φλώρινα, Μεγ. Αλεξάνδρου 74,  ΑΦΜ 997456260, 
προκειμένου να παραστεί στην δικάσιμο της 09ης/03/2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11:00, στο Εφετείο Αθηνών (Πιν.: 3ο Τμ. Εργατικά Μονομελές με αριθ. 
19), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής. 

Β.  Το ύψος της αμοιβής της άνω δικηγορικής εταιρείας θα καθοριστεί με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 309/2020 
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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