
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   217/2022  

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει 
επί της αριθ. πρωτ. 13262/01-08-2022 αίτησης του κ. Τσαχειρίδη Σ. 

Στο Αμύνταιο, την 02 του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), του άρθρου 67 παρ.5 και 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 13222/29-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα 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. Μπερμπερίδης Πέτρος                                  
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

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

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το μοναδικό 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.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α’ 63), η νομική υποστήριξη 
των αιρετών παρέχεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εισήγηση του 
δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α. και 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 
έμμισθη εντολή, η εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία 
Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΔΑ: 6Σ8ΟΩΨΛ-Ν38



Ο κος Τσαχειρίδης Σπύρος κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 13262/1-8-2022 αίτηση 
ζητώντας νομική υποστήριξη στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 108014 κλήσης για 
παροχή εξηγήσεων κατ’ άρθρο 244 Κ.Π.Δ. που έλαβε από το Τμ. Δ’ Ειδικών 
Υποθέσεων & Ερευνών του Σ.Δ.Ο.Ε.. 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για τον ορισμό πληρεξούσιου 
δικηγόρου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση καθώς ο κος Τσαχειρίδης έλαβε την 
29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, την κλήση για παροχή 
εξηγήσεων κατ’ άρθρο 244 Κ.Π.Δ., εντός δέκα ημερών από τη λήψη της. 

Προτείνεται να οριστεί η δικηγόρος ΜΠΑΣΟΥΡΗ Στεφανή του Λεωνίδα με Α.Μ 
116 και  ΑΦΜ 108296732, προκειμένου να συντάξει εισήγηση – γνωμοδότηση 
σχετικά με το αν δύναται ή όχι ο Δήμος Αμυνταίου να παρέχει νομική 
υποστήριξη στον ενδιαφερόμενο. 

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

1. Το άρθρο 11 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ Α’ 63) ως ισχύει 
2. Το εδάφιο ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. πρωτ. 25837/19-04-2022 εγκύκλιο (αρ. 273) του ΥΠ.ΕΣ. 
4. Την αριθ. πρωτ. 13262/01-08-2022 αίτηση του ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗ Σ. 
5. Την εισήγηση του Πρόεδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα ΜΠΑΣΟΥΡΗ Στεφανή του Λεωνίδα με 
Α.Μ 116 και  ΑΦΜ 108296732, προκειμένου να συντάξει εισήγηση – 
γνωμοδότηση σχετικά με το αν δύναται ή όχι ο Δήμος Αμυνταίου να παρέχει 
νομική υποστήριξη στον κ. Τσαχειρίδη Σπύρο, σύμφωνα με το σκεπτικό της 
παρούσας 

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

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  217/2022 
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. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
                                                                                           6. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                               
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