
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   135/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης στον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου 
Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, για  παράσταση και κατάθεση 
σημειώματος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας 
(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), την 03η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00π.μ., καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής, και εξειδίκευση 
πίστωσης. 

Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
09:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 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. 
28503/08-05-2021 (Β’ 1872), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7618/20-05-
2021 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                   
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Νάτσης Ιωάννης 

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

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

Σύμφωνα με το εδάφιο ι’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή 
μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 
παραίτηση από αυτά.  

Σε συνέχεια της αριθ. 133/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει 
εκ νέου να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου 
Αμυνταίου, ειδικότητας δικηγόρου, προκειμένου να παρασταθεί την 
03/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, καθώς και σε κάθε άλλη εξ αναβολής 
δικάσιμο, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας ( διαδικασία Ασφαλιστικών 
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μέτρων ) προς υποστήριξη της πρόσθετης παρέμβασης που κατέθεσε την 
24/05/20210 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας κατά την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής, υπέρ των αιτούντων:  

1. «Σωματείο για την προστασία, συντήρηση, αναβάθμιση και προβολή του 
αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομίας της 
κοινότητας Νυμφαίου Φλώρινας» (διακριτικό τίτλος «Φίλοι του Νυμφαίου»),  

2. «Σύνδεσμος  Απανταχού Νυμφαιωτών Ο Άγιος Νικόλαος»,  

3.  «ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση», 
4. «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Αστική εταιρία για την Προστασία και Διαχείριση της Αγρίας 
Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος» και  

5. κ. Ιωάννη Μπουτάρη του Στυλιανού, 

και συγκεκριμένα υπέρ της με αριθμό 67/2021 πράξης κατάθεσης 
Ασφαλιστικών μέτρων.  

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης  στον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου, 
ειδικότητας δικηγόρου, κ. Παπαφυλάκη Αθανάσιο του Δημητρίου,  να 
παρασταθεί την 03/06/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, καθώς και σε κάθε 
εξ αναβολής δικάσιμο, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας (διαδικασία 
Ασφαλιστικών μέτρων) προς υποστήριξη της πρόσθετης παρέμβασης που 
κατέθεσε την 24/05/20210 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας κατά την 
συζήτηση της προσωρινής διαταγής, υπέρ των ανωτέρω αιτούντων. 

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. 

Για το τετραπλότυπο παράστασης και κατάθεσης του υπομνήματος θα 
απαιτηθεί ποσό ύψους διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα 
λεπτά (298,84€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο ι’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει 
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2. Το εδ. ι της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και 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. Την αριθ. 133/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου 
7. Την αριθ. πρωτ. 2021/7899/25-05-2021 ΑΑΥ 
8. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξης. 

Β. 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 παρασταθεί την 
03/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, καθώς και σε κάθε εξ αναβολής 
δικάσιμο, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας (διαδικασία Ασφαλιστικών 
μέτρων) προς υποστήριξη της πρόσθετης παρέμβασης που κατέθεσε την 
24/05/20210 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας κατά την συζήτηση της 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

Γ. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους διακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (292,64€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

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 135/2021 
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. 
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