
 

                                                    

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   182/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει 
προτάσεις και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Φλώρινας (Νέα Τακτική Διαδικασία), για την αγωγή του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων». 

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00, 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. 39842/26-06-2021 (Β’ 2744), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9930/29-
06-2021 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 πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. 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:  

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 
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. Με απόφασή της, είναι 
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 
συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 
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περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
281 του ν. 3463/2006 (Α’114). 

Το Νομικό Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων» κατέθεσε την με αριθ. καταθέσεως δικογράφου 
24/2021 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας (Νέα 
Τακτική Διαδικασία) ζητώντας την καταβολή του ποσού των είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (24.200€) νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής, 
ως αποζημίωση χρήσης του κτίσματος εντός οικοπέδου, που βρίσκεται στην 
πόλη του Αμυνταίου, επί της 28ης Οκτωβρίου (ΚΑΕΚ 470110823002/0/0), 
ιδιοκτησίας του ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ., για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 
και εφεξής.  

Προτείνεται να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ευάγγελος 
του Παντελή, ΑΜΔΦ 90, με έδρα Αμύνταιο, οδ. Γρ. Νικολαϊδη 18,  ΑΦΜ 
133127732, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις, να συντάξει ένορκες 
βεβαιώσεις και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Φλώρινας (Νέα Τακτική Διαδικασία), για την αγωγή του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία «Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων». 

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

1. Το εδάφιο ι’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. 24/2021 εκθ. καταθ. δικογράφου της αγωγής του Ι.Σ.Ε.Π. 

3. Την εισήγηση του Πρόεδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ευάγγελο του Παντελή,  
ΑΜΔΦ 90, με έδρα Αμύνταιο, οδ. Γρ. Νικολαϊδη 18,  ΑΦΜ 133127732, 
προκειμένου να καταθέσει προτάσεις, να συντάξει ένορκες βεβαιώσεις και να 
παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας (Νέα Τακτική 
Διαδικασία), για την αγωγή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων». 

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

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 182/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.                                                                                                            
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                           
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