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Από το πρακτικό της 6 / 14-3-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 80 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξουσιοδότηση για ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Α΄ Ακυρωτικό),
δικάσιµος 16-05-2013 σε υπόθεση κατά ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ (Α.Β.Ε.Μ.:
ΑΚ585/26-11-2013)

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 14-3-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από την 15394/8-3-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ. ∆ανιηλίδη Συµεών, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. ∆ανιηλίδης Συµεών
2. Ζωγόγιαννης Κων/νος (Ντίνος)
2. Χατζησάββας Γεώργιος
(Αναπληρωµατικός)
3. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
3. Πάππου Μιχαήλ
4. Ισαακίδη Άντζελα
5. Καλπαζίδης Σέργιος
6. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
Ειρήνη
7. Σιωµάδης Σωτήριος
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλος του ∆ήµου κα. Καπακίδου Κυριακή.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµάρχου, αντιδήµαρχος κ.
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος.
Λόγω απουσίας του Προέδρου (κ. ∆ηµάρχου) και του Αντιπροέδρου, προέδρευσε ο
πρώτος σε ψήφους από τα παρόντα µέλη κ. Αν. Τσακιρίδης.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση τριών (3) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο Προεδρεύων αφού εισηγήθηκε
το 1ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης
Εξουσιοδότηση για ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης (Τµήµα Α΄ Ακυρωτικό),
δικάσιµος 16-05-2013 σε υπόθεση κατά ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ (Α.Β.Ε.Μ.:
ΑΚ585/26-11-2013), έθεσε υπόψη της επιτροπής το θέµα και κάλεσε αυτήν ν΄
αποφασίσει σχετικά.
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα. Κατσάνη - Τερζηβασιλειάδου και είπε ότι διαφωνεί µε
την εκπροσώπηση του νοµικού συµβούλου του δήµου, γιατί η Παπαδάκη Αρχοντία είναι
υπάλληλος του ∆ήµου και θα µπορούσε να βρεθεί µια λύση.
Τέλος ο Προεδρεύων κάλεσε τα µέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 1) όσα ο Προεδρεύων και τα µέλη της
εξέθεσαν, 2) την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου, 3) την πράξη ορισµού δικασίµου και
το διαβιβαστικό έγγραφο του ∆ιοικητικού Εφετείου προς το ∆ήµο Νεάπολης - Συκεών και
4) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 και 2 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εξουσιοδοτεί το νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου µας κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου,
δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜ 5295), οδός Αριστοτέλους 8, να παρασταθεί εξ
ονόµατος και για λογαριασµό του ∆ήµου µας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης (Τµήµα Α΄Ακυρωτικό) ΚΑΤΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ κατά τη δικάσιµο
της
16-05-2013 και σε περίπτωση αναβολής στις µετ’ αναβολή δικασίµους, να
ΣΥΝΤΑΞΕΙ και να ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ υποµνήµατα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και γενικά
να ΠΡΟΒΕΙ σε οποιαδήποτε απαιτούµενη, κατά το νόµο, ενέργεια για την περαίωση της
διδόµενης σ’ αυτούς µε το παρόν, εντολής και πληρεξουσιότητας.

- Μειοψήφησε η ∆.Σ. κα. Κατσάνη – Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 80/2013
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Πάππου Μιχαήλ
Ισαακίδη Άντζελα
Καλπαζίδης Σέργιος
Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη
Σιωµάδης Σωτήριος

