
 

                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   138/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 10/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε 
εξωδικαστικές εργασίες για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της 
λυθείσας και εκκαθαρισθείσας ΔΕΑ. 

Στο Αμύνταιο, στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις 
της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 27397/14-05-2022 (Β’ 2369), ύστερα από την 
με αριθμό πρωτ. 9022/27-05-2022 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                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Σαργιαννίδης Παύλος 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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 ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/201 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, 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.  

Στα πλαίσια μεταφοράς υπολοίπου από τον τραπεζικό λογαριασμό της 
λυθείσας και εκκαθαρισθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.) στον 
λογαριασμό του Δήμου Αμυνταίου, απαιτείται ο ορισμός δικηγόρου για τη 
νομιμοποίηση της μεταφοράς. 

ΑΔΑ: ΩΑΡΔΩΨΛ-ΡΨΚ



 

Προτείνεται να οριστεί η δικηγορική εταιρεία «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» ΜΗΤΚΑΣ ΑΡ. – 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΙΚ.- ΡΑΡΡΗΣ Κ. – ΤΖΙΤΖΙΡΟΓΛΟΥ Λ.. 

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

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

αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την εισήγηση του Πρόεδρου.  

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την Δικηγορική Εταιρία «ΙΣΗΓΟΡΙΑ» ΜΗΤΚΑΣ 
ΑΡ. – ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΙΚ.- ΡΑΡΡΗΣ Κ. – ΤΖΙΤΖΙΡΟΓΛΟΥ Λ. με αριθμό 
μητρώου  ΔΣΦ 112 και  έδρα τη Φλώρινα, Μεγ. Αλεξάνδρου 74,  ΑΦΜ 
997456260 προκειμένου να προβεί σε εξωδικαστικές εργασίες για τη 
νομιμοποίηση μεταφοράς υπολοίπου από τον τραπεζικό λογαριασμό της 
λυθείσας και εκκαθαρισθείσας Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.) στον 
λογαριασμό του Δήμου Αμυνταίου. 

 Β. Η αμοιβή της άνω δικηγορικής εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 20,00€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ.  Διαθέτει την πίστωση του ποσού των 20,00€ από τον ΚΑΕ 00.6111 (Α.Α.Υ.: 
2022/9053/27-05-2022, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 799 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) του προϋπολογισμού έτους 
2022.      

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 138/2022 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 

ΑΔΑ: ΩΑΡΔΩΨΛ-ΡΨΚ


		2022-06-02T11:01:00+0300
	Athens




