
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   239/2022  

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί 
στη συζήτηση για την προσωρινή διαταγή, την 05/09/2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ, καθώς και στη συζήτηση της με αριθ. 
κατάθεσης 35/02-09-2022 αίτησης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 
της κας Σπυροπούλου Παρθένας του Λαζάρου, την 16η/09/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, την 02 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:30, 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.  

Με την αριθ. 35/02-09-2022 έκθεση κατάθεσης, η κα Σπυροπούλου Παρθένα 
του Λαζάρου κατέθεσε, στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου, αίτηση (διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων) κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
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«ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Κοζάνη, και κατά του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»,  που εδρεύει στο 
Αμύνταιο. Με τη ανωτέρω αίτηση, ζητείται να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και 
να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να διατάσσεται α) η αποχή από 
κάθε πράξη των ανωτέρω και παντός τρίτου που έλκει από αυτούς 
δικαιώματα στο περιγραφόμενο στην αίτηση κοινόχρηστο δημοτικό 
πεζοδρόμιο, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσας αίτησης και β) η 
λήψη των απαραίτητων μέτρων προς αποτροπή περαιτέρω ζημιών της από 
πλημμύρες κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων άλλως να επιτραπεί στην 
αιτούντα να πράξει τα παραπάνω με δαπάνες των καθ’ ων η αίτηση ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρών από τις καθημερνές πλέον καταιγίδες. 

Η συζήτηση για την προσωρινή διαταγή ορίστηκε την 05η/09/2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ., ενώ η συζήτηση της αίτησης για ασφαλιστικά 
μέτρα ορίστηκε την 16η/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στο 
Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου. 

Προτείνεται να οριστεί η δικηγόρος ΣΜΥΡΝΙΟΥ Πολυξένη του Ιωάννη, με 
αριθμός μητρώου ΔΣΦ 78 και ΑΦΜ 113986590, έδρα Γρ. Νικολαΐδη 3, 
Αμύνταιο. 

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 (ΦΕΚ Α’ 87) 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την με αριθ. κατάθεσης 35/02-09-2022 αίτηση (διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων) της κα Σπυροπούλου Π. 

3. Την εισήγηση του Πρόεδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα ΣΜΥΡΝΙΟΥ Πολυξένη του Ιωάννη, με 
αριθμός μητρώου ΔΣΦ 78 και ΑΦΜ 113986590, έδρα Γρ. Νικολαΐδη 3, 
Αμύνταιο, προκειμένου να παρασταθεί στη συζήτηση για την προσωρινή 
διαταγή, την 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ, καθώς και στη 
συζήτηση της με αριθ. κατάθεσης 35/02-09-2022 αίτησης (διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων) της κας Σπυροπούλου Παρθένας του Λαζάρου, την 
16η/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στο Ειρηνοδικείο 
Αμυνταίου. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  239/2022 
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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