
 

                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   158/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 137/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου. 

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Ιουνίου 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, και 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), ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 9894/09-06-2022 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 έξι (6) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                 Γρομπανόπουλος Τρύφων 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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

Πριν την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΠΑΝΤΗΣ Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 9ο 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 την αριθ. 137/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, 
ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος ΤΖΕΚΟΣ Θεόδωρος του Γεωργίου, με 
έδρα Επανομή Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου 35,  προκειμένου να συντάξει και 
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να καταθέσει έφεση κατά της αριθ. 687/2021 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και για τον προσδιορισμό αυτής. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την αριθ. 687/2021 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, το δικαστήριο θεωρεί την αγωγή ως μη ασκηθείσα ως 
προς τον πρώτο εναγόμενο, ήτοι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Δήμος Αμυνταίου», που εδρεύει στο Αμύνταιο Φλώρινας. Συνεπώς, 
ο Δήμος Αμυνταίου δεν δύναται να ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω 
απόφασης καθώς δεν έχει πλέον έννομο συμφέρον. 

Ως εκ τούτου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να ανακαλέσουν 
την αριθ. 137/2022 απόφασή τους. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού 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 

2. Την αριθ. 137/2022 απόφαση Ο.Ε. 
3. Την εισήγηση του Πρόεδρου.  

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ανακαλεί την αριθ. 137/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, για 
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 158/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

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